
Logg	från	Norra	Idskär 

 

Datum: 15/9-2016 

Elevloggare: Alex Blom, Johannes Haslum 

Lärarloggare: Bengt Wallin 

Dagens ämnen: Båtåkning & navigering 

Väder: Strålande sol!  

 

Elevlogg:  

 

Dagen har bestått utav blandade aktiviteter med ett ständigt rullande schema.  

Vi började förmiddagen med frukost kl 07.15, därefter begav sig några från mt14 ut med skolfartyget 

Petsamo, vi fick öva på att lägga till med fartyget mot kaj långskepps. En rolig och lärorik lektion 

tyckte många. Andra gänget navigerade småbåtarna mellan kobbar och skär i olika rutter med mb16 

som elever, vårt gäng var väldigt duktiga.  :)   Alla fick olika körsträckor som sträckte sig mellan 

djurgårdskanalen och ut till saxarfjärden. Lunchen serverades kl 12.00 och bestod av kycklingpasta 

med vitlökssås. Efter lunchen blev det en längre rast  till 14.30. Vissa passade på att spela kubb och 

boule medan andra vilade upp sig innan eftermiddagens båtåkande. Rollerna byttes av och de som 

hade navigerat Petsamo fick styra ribbarna. Vi var tillbaka i hamn vid 18.00 tiden då middagen 

serverades. Idag var det smarriga  tacosrullar  tallrikarna dekorerades med. Nattnavigeringen 

startade 19.30, vi blev indelade i olika grupper mellan båtarna.  

Lärarlogg 

 

Klockan är 22.30 och jag har just kommit hem efter mitt tredje navigationspass den här dagen , två i 

dagsljus och det sista i mörker med åk 3.  Mörkernavigeringen började med en historielektion om 

spritsmugglingen i Stockholms skärgård under 1920 och 30 talet  och de navigeringsmetoder som 

användes   då 

. När det blivit   tillräckligt  mörkt smög vi ut i natten och navigerade oss sakta fram mellan öar och i 

smala sund, runt bränningar och skär  för att inte bli upptäckta av tullen. Vi använder endast ett 

sjökort och en ficklampa  som  hjälpmedel och grabbarna  gillar  verkligen det här. Det är en 

spännande utmaning att  leta sig fram med hjälp av siluetter och mörka  vikar .Vi klarade oss en 

engång  och kom lyckligt  hem lagom till kvällsfikat. 
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