
 
 
 

Logg frå n Idskå r 

Datum: 12/10 2021 

Loggskrivare elev:  Sofia Wickström och Oskar Hillelson 

Loggskrivare personal:  Ola Håkansson 

Dagens ämne:  Marinbiologi & matlagning 

Position:  Tornsön, Trälhavsudden, Stora Skratten, St Rönnholmen och Idskär 

Väder:  Molnigt/mulet med en temperatur mellan 3-10 grader och lite dugg regn 

 

Elevlogg: 
Idag har vi åkt med Petsamo med en start vid 08:30 på kajen i Stocksund. Sedan gjorde vi bottenhugg 

för att se hur bottnen såg ut och även kolla arter som fanns där, samt tog bottenprover för att få 

reda på vattnets syrehalt, salthalt, temperatur och även mängden klorofyll på två olika djup som var 

beroende av siktdjupet. Detta gjorde vi först vid Tornsön sedan Trälhavsudden och efter det Stora 

Skratten och avslutningsvis St Rönnholmen. Alla dessa undersökningar gjorde klassen för första 

gången och det var extremt intressant att lära sig hur man går till väga för att kolla alla olika ämnen 

och värden i vattnet och även lära sig vad man kan dra för slutsatser med hjälp av testerna. Förutom 

undersökningarna så var det även väldigt trevligt att tillbringa tid med klassen på båten och sedan på 

Idskär, speciellt då vi fortfarande är en väldigt ny klass då man får en extremt mycket bättre samman-

hållning. 

Efter alla undersökningar åkte vi först till Vaxholm för att hämta upp Franz innan vi rörde oss mot 

slutdestinationen i form av Idskär. Hittills sedan kom fram till Idskär så har vi stadgat oss ner i våra 

stugor, haft lektion och ätit middag. I nuläget sitter vi och varsamt vaktar elden som värmer upp 

bastun som ska bidra till en ännu bättre kväll medan en annan del av klassen är och bakar kladdkaka 

och diskar allt som krävs efter middagen. Efter bastu och kladdkaka så får hela klassen fritid vilket alla 

alltid brukar uppskatta och ta goda på, sedan ska vi börja göra oss redo för att gå och lägga sig och 

avslutningsvis vara tysta runt 23:00 och få en god natts sömn innan ännu en härlig dag ute i skär-

gården börjar. 

 

Personallogg:  
Dagen började med samling i Stocksunds hamn och avfärd med Petsamo för att göra bottenhugg och 

vattenundersökningar i Stockholms skärgård. Syftet med uppgiften är att lära eleverna hur vatten-

provtagning går till rent tekniskt och hur vi kan använda oss av det för att förstå Östersjön bättre. 

Förutom att flitigt arbeta med sina provtagningar fick eleverna styra och navigera Petsamo, vilket 

skedde med stort intresse och utfrågning av vår rederipersonal om hur man går till väga för att bli 

sjökapten eller jobba på rederi. 

  



 
 
 
När provtagningarna väl var klara hämtades matlagningslärare Franz upp i Vaxholm och vi styrde 

kosan mot Idskär. Väl här har eleverna lagat mat och påbörjat sina rapporter. Mörkret har nu sänkts 

sig över Idskär. Från bastun stiger röken stilla ur skorstenen och från köket sprider sig ljuvliga dofter 

från kvällens bakning.  

Glada Hälsningar: Ola Håkansson, lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


