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Dagen började med att vi samlades i stocksund där vi började lasta viksten med mat och 
packning. Sedan runt 9:40 så lämnade vi stocksund med sikte mot Bullerö. På vägen 
navigerade och fågelskådade vi. Efter lunchen som var gulaschsoppa så åkte vi förbi Patriks 
landställe där vi plockade upp bullar bakade av hans farmor. Mätta och belåtna fortsatte vi 
vår färd till Bullerö. När vi kom fram så möttes vi utav länsstyrelsen naturbevakare Gustav 
och Ann-Sofie. Vi fick höra information och historia om hela ön men vi fick också klippa 
lönnskott och plocka upp virkes rester.  
 
Efter detta så påbörjades matlagning och fritid. Maten blev hamburgare med ugnspotatis. 
Därefter så var det några som gick iväg på upptäcktsfärd medans några andra tog det 
lugnt.  Det blåser kuling och det är mycket dyningar. Alltså så kommer natten att bli lite 
gungig. Efter detta så var det dags och varva ner och börja krypa till sängs. Vi alla var nöjda 
med dagen och ser fram emot vad morgondagen har och erbjuda. 
 
Patrik, August, Hjalmar  
 
Hej! 
MBV21 är nu ute på sin skärgårdsresa med Viksten. Resan ingår i kursen naturbruk och den 
utgörs av ett antal studiebesök hos olika medlemmar i vårt branschråd. Syftet är att eleverna 
ska få en inblick i några olika typer av yrken i vår skärgård och därför ingår det att de får 
intervjua de personer vi möter under våra studiebesök. Resan pågår 10/5 – 12/5 och vi 
besöker då en naturbevakare på Bullerö, ett jordbruk på Nämdö, en yrkesfiskare på Björkö 
samt ett vandrarhem och restaurang på Rögrund. Dagens resa styrde mot Bullerö och 
naturbevakaren Ann-Sofi. På väg ut fick eleverna göra en mindre övning i fågelinventering då 
de fick artbestämma och räkna den fågel som vi såg under vår färd. Väl på Bullerö gav Ann-
Sofi eleverna en inblick i hur livet på Bullerö förändrats från 1800-talets mitt fram till idag. Vi 
befann oss i ön museum, som tidigare varit Bruno Liljefors jaktstuga, och fick målande 
beskrivningar av hur Bullerölaget med Liljefors, Albert Engström och Zorn jagat och festat på 
ön. Eleverna fick även lära sig om de varierande uppgifter som en naturbevakare kan ha i 
Stockholms skärgård och som avslutning hjälpte klassen till med några av de sysslor som 
stod på schemat för dagen. Efter en välbehövlig middag har några av eleverna upptäckt lite 
mer av ön men nu börjar kvällen sänka sig över Bullerö och lugnet långsamt sprida sig i takt 
med vågorna som slår mot skrovet på styvbords sida. Dags även för undertecknad att krypa 
till kojs. 
 

- Ola Håkansson, utbildningsledare MBV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


