
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-03 

Elevloggare: Klara och Jacob 

Personalloggare:  Cathrine 

Position:  56°04,1’N 12°38.3’E 

Planerat datum för att segla vidare: Idag, 2021-09-03 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö 2021-09-05 

Väder: Sol och lätta vindar 

 

Elevlogg:  
Vi vaknade till en god frukost som vanligt, utanför Ven. Efter frukosten samlades alla vid sina städ-

områden, som bland annat innefattar byssan och på däck. Sedan kunde alla hämta sin lunch för 

dagens utflykt vid buffen, bestående av macka med antingen bönröra eller tonfiskröra, Festis och 

frukt förberett av vaktlag 4 i byssan. 

Vid 10.30 avgick första rib-båten mot land. När alla var i land påbörjades en lagom lång promenad 

mot Tycho Brahe-museet. Väl framme var vi något tidiga och passade på att äta vår lunch i det fina 

landskapet bland åkrar och landsvägar. Vi möttes upp av vår snälle guide Tommy och vi fick börja 

med att gå ner åtta personer i taget i ett mörkt litet rum som kallades observatoriet. Där fick vi titta 

och lyssna på en liten dramatisering om hur de använde olika astronomiska instrument på Brahes tid. 

Därefter träffade vi studenten Elsa som jobbade som trädgårdsmästare på museet. Hon visade olika 

trädgårdar med läkemedelsväxter som användes då. Sedan gick vi till själva museet som var en 

gammal kyrka där Tommy berättade om bland annat när han fick vara med och öppna Tycho Brahes 

grav. 

På vägen hem gick vi förbi affären på ön för att köpa ny proviant, bland annat mycket lök och majon-

näs. Tillbaka ombord blev det ett svalkande bad för många med lite extra simträning då vattnet var 

något strömt. På land var det däremot varmare och några passade på att sola ett tag på däck. Vi 

lättade ankar vid fyratiden och begav oss norrut genom Öresund. Framåt väntar en solig kväll på sjön.     

       

Personallogg:  
Det var härligt att vakna och gå ut och se vackra Ven det första jag gjorde. Ven var också det andra 

stoppet för mig som engelsklärare och här väntade en guidad tur på engelska. Efter tre vändor med 

rib-båten tog vi en rask promenad i solskenet mot mitten av Ven och Tycho Brahe-museet. På vägen 

mötte vi många cyklister och en man i en trädgård hälsade glatt och jag och några elever stannade 

och pratade en stund. Eleverna fick berätta om Älva och sin seglats och mannen berättade att han 

jobbat som sjöman i över sextio år. 



Vid museet hade vi först tid att äta vår medhavda matsäck som var en smarrig baguette med tonfisk-

röra som byssa-laget fixat. Sedan fick vi en mycket intressant guidad tur av Tommy som berättade 

om Ven då och nu och förstås även om Tycho Brahe. Vi fick höra att Ven varit danskt, att det bor runt 

350 människor på ön och att många av dem är pensionärer. Vi fick se skolan där det går nio elever 

som undervisas av två lärare och förskolan där två mammor har hand om tolv barn. Vi fick också höra 

om resan till Prag där vår guide Tommy var med att bestämma dödsorsaken för den danske adels-

mannen Tycho Brahe. Det ryktades att han hade blivit mördad. Frågan var: hade han verkligen det? 

DNA-bevis tydde på att han blivit förgiftad – av sig själv. Det troligaste är att han dog av uremi. På 

hemvägen såg vi majsfält där vi gick med tio kilo lök och en massa majonnäs som kocken beställt.  

Sedan räknades alla in och jag åkte tredje vändan tillbaka till Älva. Det är tur att eleverna är så snälla 

för de hjälpte mig ner i båten, vilket inte är så lätt för en ganska osmidig lärare som jag. Senare på 

kvällen blev det stroganoffrätter för både köttätare och vegetarianer och efteråt serverades en 

himmelsk banankaka. Nu gör en del sina vakter och här och var sitter elever och spelar kort eller 

förhör varandra på läxan i fartygsbefälskursen.  

Efter en mycket härlig dag tackar jag för mig.  

/ Cathrine Comber 

 

 



 

 



 

 


