
Briggenlogg	23/9-2016 

 

 

Elevloggare:  Matilda, Andreas 

Lärarloggare: Jan Östman 

Position: ca. 09.00: Lämnade Hudiksvall; kl. 22.40: 

ca. 12 sjömil ost om Strömsund 

Elevlogg 
Hej alla underbara. Idag började dagen med att vi åt frukost och direkt efter det, alltså klockan 9 la vi 

loss och började vår färd till Gävle. Himmelen var täkt av moln men vart vi än kollar så är vinden inte 

där. Vi försökte segla så mycket vi bara kunde men då låg våran fart bara runt 0.6 knop. Då kom 

våran nya kapten Leo på en underbart rolig idé. Han bestämde sig för att vi skulle sjösätta 

skeppsbåten och bogsera Briggen med den lilla roddbåten. Vi skickade ner 4 personer i roddbåten. 

Anja, Philip, Josef och Josef var dem 4 utvalda för jobbet. Det var 1 som fick vara styrman. Dem andra 

3 fick ro för vi har bara 3 åror. Sen sjösatte vi också ribb båten för att ta bilder på dem som rodde. 

Efter ett tag tröttnade roddarna på att ro så vi tog upp båtarna för att gå för motor istället.  

När vi hade gått för motor ett tag började vi ta vattenprover, för att se om det finns mikro plaster i 

vattnet. Efter ett tag gick några elever på vakt och några andra gick och la sig för att vara piga till sin 

vakt och sen var det några tappra krigare som bara längtade med att bli klar med proverna så dem 

fortsatte att hålla på med proverna.  

 

Lärarlogg 
Idag började vi att ta prover med planktonhåven för att titta på vilka växt och djurplankton vi kunde 

finna och för att se om i kunde hitta någon mikroplast. Ni kan se processen i bildberättelsen nedan. 

Plankton håven lades i vattnet för en viss tid (10-30 min), längre om vi gick långsammare, för att få en 

viss mängd vatten att passera igenom håven. 

Efter att håven plockats upp igen, spolades all plankton och annat material ner i botten på håven, där 

filtret skruvades ut och innehållet tömdes och sköljdes i en liten behållare. 



 


