Rapport från RECORDI-möte och -workshop (Recall
coastal heritage for rural entrepreneurship) i Blekinge
Arkipelag, 27-31 oktober 2015

.

Under fem dagar besöktes Blekinge Arkipelag av 14 deltagare inom ramen för projektet RECORDI för
att lära sig om våra goda exempel av kustkulturarv för landsbygdsutveckling. Deltagarna kom från
Italien (Folkolore, dokumentation/videofilmning), Estland (Hiiumaa Ametikool (curriculum) samt
Halulaev (båtbygge)) och Finland (segelfartyget Ihana (galeas)). RECORDI:s projektledning utgörs av
den ideella föreningen Arhipelaag i Estland.
Första dagen var en bonusdag, där de först anlända gästerna bjöds på blekingska kroppkakor, varefter vi
gjorde en utflykt till skärgården. Vi åkte till Östra Hästholmen för att besöka bröderna Mårtenssons
båtvarv, där båthistorikern Bertil Andersson guidade oss. Vi avslutade eftermiddagen med en typisk
svensk fika hos Jenny Kempler, som bor på Östra Hästholmen. På kvällen gavs sällskapet möjlighet att,
på egen bekostnad, prova öl från mikrobryggerier i Sydöstra Sverige, på Biobaren in Karlskrona.

Yttre Park i väntan på linjefärjan

Foto: Toomas Kokovkin

Andra dagen deltog vi i en upplev-naturen-med-dina-sinnen-workshop som Skärva Herrgårds
föreståndare Simone Wenzel höll i och som var mycket uppskattad. Därefter åt vi lunch på restaurang
Äggaboden i Gärestad, varefter Anna-Lena Fransson berättade om sitt företag. Därefter guidade
Kenneth Eideberg oss runt på Göholm och vid Pukes grav.
På kvällen lagade vi gemensamt ett svenskt smörgåsbord med råvaror från biosfärområdet.

Fullmånen går upp på Ö Hästholmen
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Ain från Estland känner sig fram till ”sitt” träd

Simone fotar med en levande kamera
Foto: Toomas Kokovkin

Tredje dagen åkte vi till Ronneby, där KRAV-fiskaren Bengt Larsson lärde oss mer om förädlingen av
nyfångad torsk. Sillamackslunch intogs på Saxemara båtvarv, där båtbyggaren Niklas Nyström
tillsammans med sin anställd Michael Okmark, visade oss båtbygge i praktiken. På kvällen åkte vi till
Barnens Gård för att träffa Åsa Alm, ägare till Barnens Gård, och Michael Helgesson, ägare till
Kulturkompaniet. De berättade om sitt projekt Gastarna på Gården.

KRAV-fiskaren Bengt Larsson från Ronneby
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På väg in till Saxemara varv

Niklas Nyström och Mikael Okmark bygger på en jaktkanot

Bengt lär ut filéandets ädla konst till Risna från Finland
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Åsa Alm och Michael Helgesson berättar om Gastarna på Gården

Samtliga workshopar med de s k ”best practices” har filmats av det italienska teamet och
biosfärentreprenörerna har intervjuats. Filmerna kommer att bli en viktig del i curriculum/läroplanen för
yrkesutbildningen inom ekoturism.
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Sanna från Finland på väg till Lindholmen.
Foto: Jane Üksik

Fjärde dagen åkte gruppen med båttaxi till Lindholmen och Repslagarbanan, som ligger inom
Örlogshamnen och varvsområdet, för att lära sig mer om repslageriet och Världsarvet. Deltagarna
besökte därefter Litorinas båtbyggarlinje i Slup- och barkasskjulet på Stumholmen. Vi hade även ett
managementmöte som hölls på Litorina folkhögskola. På kvällen var vi på Barnens Gård för att uppleva
Gastarna på Gården live.
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Sista dagen tog museichefen Marcus Sandekjer och museitekniker Jonas Günzel emot oss i Blekinge
museums föremålsmagasin på Rosenholm i Karlskrona. Där fick vi en presentation och en rundvisning,
bl a av Gribshundens figurhuvud. Under eftermiddagen gjordes ett besök på Marinmuseet, som är årets
museum 2015, och dess Ubåtshall.

Blekinge museums magasin på Rosenholm i Karlskrona
Foto: Jane Üksik
Foton: Heleen Podsedkowska där inget annat anges.

Det har varit en intressant och lärorik vecka där våra biosfärentreprenörer verkligen har visat sitt
engagemang för bevarandet och utvecklingen av vårt kustkulturarv. Nästa studieresa med workshopar
och ledningsmöte blir i Italien och kommer att äga rum under våren 2016.
Heleen Podsedkowska
Koordinator för biosfärområde Blekinge Arkipelag
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