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Hej ifrån Härnösand! 

Gårdagen bestod mest av resande från Stockholm till Härnösand via Sundsvall, och klockan 15.00 var 

vi äntligen framme vid Briggen. Väl här installerade vi oss ombord och lärde känna fartyget med dess 

besättning.  

Idag startade vår första dag ombord vid 08.00 med en god frukost. Sedan var det dags för en utflykt 

till en kombinerad fisk och grönsaksodling, Kattastrand. Där fick vi en intressant rundtur och lärde vi 

oss om framtidens sätt att odla fisk, väldigt inspirerande. Vi fick sedan skjuts tillbaka till Briggen utav 

de anställda, vilket var ett lyckligt slut på besöket. Vi kom tillbaka i lagom tid till en god lunch 

bestående av fiskgryta med ris. På eftermiddagen var det dags för klättring i masterna och även de 

mest höjdrädda vågade sig upp en bit. De som inte klättrade fick en genomgång på olika tampar. 

Sedan var det dags för storstädning av fartyget, vilket var ganska roligt eftersom alla samarbetade 

bra.  

Dagen avslutades med en mycket blöt middagssegling med härliga gäster som trots regn och rusk 

verkade förvånansvärt nöjda och glada.  

Nyligen förtöjda ligger vi nu tillbaka i Härnösand och sängarna väntar. 

Peace out 

Julia & Ebba  

Lärarlogg  
Dagen började med ett mycket intressant besök hos kretsloppsodlingen i Kattastrand. En fiskodling 

där det näringsrika vattnet från fiskarna pumpas ut över växtbäddar där näringen tas upp av tomat, 

gurka, paprika mm. Vår guide Daniel berättade inlevelsefullt om anläggningen, som ur 1ton fisk ger 

10 ton grönsaker, utan något spillvatten alls. Eleverna åt gladeligen de grönsaker som bjöds innan vi 

åkte tillbaka till fartyget. Väl där fick vi klättra i riggen, vilket var till stor förtjusning hos en del, 

medan andra fick gå en match mot sin höjdskräck.  

Kvällens middagskryssning blev en stor succé och eleverna arbetade hårt från kl 17 – 21 och fick goda 

vitsord av besättningen. Att segla upp mot Höga kustenbron blev en höjdpunkt. 

Hälsar Ola 

 

 



 

 

 



 


