
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 3/5-22 

Elevloggare: Isak & Linn 

Personalloggare:  Martin 

Position: Väl förtöjda i Brügge 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 

Väder: Moln med lite sol då och då 

 

 

 

Elevlogg:  
Idag har vi haft en helt ok chill dag. Det började med att vi åt frukost samt sjöng för de två födelse-

dagsbarnen (Catrin och Madde från besättningen) men efter 30 min av ätande och sång så blev det 

dags att förbereda båten för ingång mot hamn. Vi fick ta oss igenom en lååång sluss på cirkus 1 

timmar och sedan en kanal som sedan tog oss till där vi befinner oss nu, mitt i ett industriområde. 

Det är härligt och så med det fint bruna vattnet och de härligt vita industrihusen fyllda med lite allt 

möjligt pulver och annat.  

Under dagens gång har lite över halva klassen skrivit förarbevisprov som hur vi fattade det gick bra 

för de flesta. Men resultatet återstår att se imorgon då vi får svar på frågan alla undrar, klarade vi alla 

det? Vi har dessutom fått maten serverat åt oss för andra gången under seglingen. Idag blev det 

kanske inte lika fint som förra gången med oxfilé, potatis och rödvinssås. Idag bjöds det på 

hemmarullade köttbullar som byssanlaget fick äran att rulla, ca 300 köttbullar skulle rullas och det 

slutade med 5 extra man för att rulla klart bullarna i tid. Det blev en lyckad rätt med många nöjda 

magar.  

Efter denna fina middag blev det ett snabbt språng in i salongen för att ha en klassaktivitet en grupp 

hade ordnat ihop. Det bjöds på klassrapp, man skulle alltså i grupper få göra en rapp om alla i klassen 

(om ni har tur kanske en eller två kommer upp på ts.alva på instagram). Alla hade kul och det blev att 

en och annan i klassen blev ”bränd” men inget som ger 3:e gradens brännskador      .  

Nu återstår det tre dagar innan avgång mot Sverige. Kan vara så att många har lite hemlängtan och 

räknar dagarna.  

Hälsningar Isak och Linn 



 
Brügge var en väldigt fattig stad under 1800-talet vilket räddade staden från att delvis rivas när man i 

många andra städer rev och ville industrialisera. 

 

 

Här fanns heller inga större strategiska platser under kriget, vilket också gjorde att staden skonades 

från flyganfall under ww2. Fantastiskt fin stad. 

 



Personallogg: 
God kväll, 

Idag ankom vi till Brügge, resans sista hamn. Dagen började med frukost med födelsedagssång då 

Catrin och Madde från besättningen fyller år. Byssangänget hade till deras ära gått upp tidigare och 

bakat kanelbullar, vilket blev en glad överraskning. Därefter mötte vi upp lotsen som ledde oss in i 

slussen som skulle ta oss upp i kanalen som leder till Brügge. Efter ankomst samt lunch var det dags 

för eleverna att skriva förarintygsprov. Det var ett omfattande prov med över 50 frågor vilket tog en 

stund att skriva. Därefter hann eleverna med att arbeta med sitt seglingsprojekt samt gå på stan 

innan middagen.  

I Brügge har vi ett fullspäckat program innan det är dags för hemresa på lördag. På torsdag ska vi 

göra ett besök i Bryssel där vi ska träffa region Stockholm, Svenskt Näringsliv samt Vinnova. På fredag 

står slutstädning av båten på programmet. Utöver det ska eleverna hinna med att arbeta med sina 

seglingsprojekt. Projekten redovisas hemma i Stocksund med möjligheten att bjuda in de samarbets-

företag/uppdragsgivare som har hjälpt eleverna med frågeställningar för sina undersökningar. Mer-

parten av grupperna är nu klara med datainsamlingen av enkäter samt djupintervjuer. Återstår att 

sammanställa resultatet samt analys och diskussion. Vi hade igår en genomgång av vad som är viktigt 

att tänka på vid en vetenskaplig analys med ett gammalt elevexempel baserat på den företags-

ekonomiska modellen AIDA. Klassens tankar och kommentarer under genomgången lovar gott inför 

slutpresentationerna. Seglingsprojektet är en av de mest utmanande kurserna eleverna läser under 

sina tre år på vårt ekonomiprogram. Det är alltid lika roligt att få se och ta del av elevernas utveckling 

under kursens gång. Jag ser redan fram emot slutpresentationerna. 

Hälsningar 

Martin 

 


