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Elevlogg:
När den första strålen av den morgontrötta solen vidrörde de dagg täckta tappra själarna som valde
att spendera natten i hängmattor så klev frukostfixarna upp. De dukade fram en buffé som skulle få
gudarna att tappa andan, med gröt som tog slut på en minut och bröd som aldrig nådde brödrosten
så hade hela MBVs hunger släckts och dagen var i full rulle. I lektionen som den allsmäktige Jan och
den suprema Simon höll i så tilldelades vi elever de djur som kommer ta upp våran tid och livsvilja de
följande månaderna. Sorgen över att den fantastiska lektionen lidit mot sitt slut överskred i en salig
fröjd då lunch laget fick fortsätta i solskenet med Simon i köket. MbV17 gick även de vidare med en
munter attityd in i fartygsbefäl med magic Petra.
Sedan åt vi lunch, städade ön och efter de började de roliga… Kärleksproblem. Så nu undrar ni säkert
hur vi kom att befinna oss i denna underliga situation. Jo!! När de resterande MBV klasserna + Erik
var adjö vinkade och lektionerna på Viksten genomförda så lagades en gudomlig måltid (speciellt för
vegetarianerna). Den magiska måltiden öppnade känslor och tankar hos alla de som åt som endast
kan liksom med en euforisk jan som just skådat en flock fläckiga delfiner. Då hände de, de otänkbara,
vi fick reda på att våra lärare har ett liv utanför oss. Spelar hon svår eller inte, en fråga vi kanske
aldrig kommer få ett svar på. Är intresset liksidigt eller ensidigt, kommer dom japp eller inte, finns
hon ens???? Ingen vet, men ni har iallafall våran kärlek.
Kvällen avslutades med en otroligt god morotskaka och ett leende på allas ansikte förutom på Simon
som just läste denna logg.
Puss och hej leverpastej // Amanda Ivan Maja Joel

Personallogg:
Halloj!
Dagen startades i vanlig ordning med en stadig frukost bestående av surdegsbröd och rykande
nykokt gröt. Under dagens första lektion så fick MbV 17 & 18 starta förberedelserna för naturguidningarna som kommer hållas under Älva resan nu i november-december. Efter en trevlig lunch med
kyckling och currygryta så rengjordes stugorna och resten av ön.

På eftermiddagen så fick Idskär finbesök av Petsamo och Viksten som släppte av MbV19. De ska
spendera resten av veckan på Idskär medan Mbv18 kommer att åka iväg på Viksten till Björna
Naturreservat för att genomföra en marinbiologisk exkursion i form av en zonering. Denna zonering
kommer sedan att jämföras med den som ska göras på Kanarieöarna för att skapa en djupare
förståelse av de skillnader som finns i Östersjön här i Sverige och i Atlantens salta vatten borta på
Lanzarote. Under resans gång ut mot Mörtö-Bunsö där vi kommer att spendera natten så fick de
olika vaktlagen testa på lektioner i marinbiologi och fartygsbefäl, laga mat i byssan och navigera i
totalt mörker. Efter tilläggning på ön Mörtö-Bunsö vid halv tio tiden så avrundades dagen med
hembakad morotskaka och spökhistorier!
Mvh Simon

