
Logg	från	A� lva	 

Datum:  26 augusti 2018 

Elevloggare:  Axel  och Nils  

Personalloggare:  Magister Mikael 

Position:  Till ankars utanför Bäckviken, Ven 

Planerat datum för att segla vidare:  Ikväll kl 18.30 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Tjärnö tisdag eftermiddag 

Väder:  Mycket växlande, sol och regnskurar 

Elevlogg: 

 Tjenixen!  

Dagen började med att gå igenom Falsterbokanalen tätt följt av en god frukost bestående av 

mannagrynsgröt.  Strax efter frukost träffade vi på skolans gamla skuta Najaden, som numera är 

polsk och går under namnet Kapitan Borchardt, det var ett fint möte med många tut och vinkningar. 

Strax efter lunch, kom vi fram till ön Ven, där vi sedan landsteg. Många kände av en liten landsjuka. 

På Ven såg vi allt från alpackor till Tycho Brahes astronomiska instrument. Vi fick följa med en guide 

och fick se på Tycho Brahes gamla tillhåll.  

Sedan åkte vi tillbaka till Älva, där vi åt en utsökt grön ärtsoppa. Sedan började segelsättningen, vilket 

bestod av inre klyvaren, stagfocken, focken och storseglet. Nu är vi på väg mot nya äventyr. 

Mvh Axel och Nils 

 



 

 

Personallogg:  

Hej alla där hemma! 

Idag har verkligen varit en intensiv dag. Morgonen började som ni förstår med att vi passerade 

Falsterbokanal kl 07:00 för att röra oss upp mot Ven och dagens och resans första studiebesök. 

Denna gång blev ett besök vid Tycho Brahes gamla observatorium där vi fick lära oss allt om hans liv 

och vi fick även möjlighet att bestämma höjden med hjälp av en ”Jakobsstav”. Ett likadant verktyg 

som en 18-åring vid namn Tycho använde i början av sin karriär som astronom. Några passade även 

på att fylla upp sitt förråd av godis i den lokala butiken. Nu har precis segelsättningen varit och flera 

elever sitter nu i salongen och skall njuta av ”The Martian” (Lärarens val). Jag måste avsluta mitt 

första och förmodligen enda logg under den här resan med att säga att eleverna ombord är helt 

fantastiska. Deras positiva attityd och vilja att alltid ställa upp för varandra är helt makalös.  

Ha det gott  

//Mikael 


