PA EGEN KOL

Upptack Ven

Oresunds par a
Mellan Skane och Sjalland ligger Ven,
som en stromdelare mitt i det smala
Oresund. En liten parla omfluten av ett
av varldens mest trafikerade farvatten.
La'gg till i en av de mysiga hamnarna, hyr
en cykel och ge dig ut pa upptacktsfard.
Du kommer inte att angra dig.
Text och foto Linda Hammarberg
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ag hor mig sjalv saga de ord som jag bar sagt sa manga
ganger forr, "Vi borde kopa ett litet hus bar ute, flytta hit
och lata barnen vaxa upp som obor". Precis sa later det
varje gang vi ar pa Ven. Kanske blir det sa en dag. Men fram till
dess satter vi staven mot Ven varje var. Det ar som om det inte blir
sommar pa riktigt forran vi bar fatt oss en dos av Vens rapsgula
fait.
Namnet Ven, eller Hven som ar den gamla stavningen, harstammar fran fornnordiskans hvada for skum och betyder "den
skumomflutna". Vad passar val battre en 6 som ligger just som en
stromdelare mitt i smala Oresund?
Ven reste sig ur havet cirka 4500 ar fore Kristus. Sedan dess
bar on stigit for varje ar som gatt. Idag ligger Vens hogsta punkt
45 meter over havet, vilket ar riktigt hogt med skanska och danska matt matt. Hela on ar bara en knapp halvmil lang, och ungefar
halften sa bred. Runt on stupar kusten brant ner mot havet dar en
stenig strand tar vid. De grasbevuxna klintbranterna, som kallas
backafall av de infodda, ger on en ointaglig och exotisk pragel.

Vens plataliknande form gor hela on till en enda stor utsiktsplats, en knapp halvmil lang och ungefar halften sa bred.
Vyn stracker sig klara dagar hela vagen till Turning Torso och
Oresundsbron i soder. I norr ser vi det smala sundet mellan Helsingor och Helsingborg. Har passerar 44 000 fartyg per ar, och da
ar fritidsbatarna anda inte inraknade.
Till den skanska kusten ar det tva och en halv sjomil, till
Danmark ar det drygt fyra. Med den positionen ar det inte helt
ovantat att on genom aren varit omsom dansk, omsom svensk.
Men sedan 1600-talet tillhor Ven Sverige! Darmed inte sagt att
danskarna lamnat on. Nej tvartom, de danska
flaggorna utgor en klar majoritet i Vens
gasthamnar.
Under 1900-talet bar allt fler
upptackt Ven. Varje ar delar sisadar
370 bofasta sin 6 med hundratusentals turister. Turister som gor
det mojligt for en stor andel
avVenborna att bo och
forsorja sig bar ute. Lagg
darfor till i en av
de mysiga
ham- ^riMJ
narna
med gott samvete,"
hyr en cykel och ge dig ut
pa upptacktsfard du ocksa.

Att on en gang tillhort Danmark
ar svart att forsta nar man cyklar
genom Vens rapsgula fait en
klar forsommardag. Mer blagult
an sa har blir det inte.

OBS: TA MED KONTANTER!
Fa stallen pa Ven tar kort, och nagon bankomat finns inte. Har
affarerna gatt bra kan man fa ut nagra hundralappar i kiosken
Kyrkbacken eller pa 6ns lanthandel mitt pa on. Men sakrast ar
anda attta med dig det du behoverfran fastlandet.
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ATT SE OCH GORA
TYCHO BRAHES VARLD

Vens genom tidcrna most kiinde person iir vetenskapsmannen och
;isrronomen 'I'ycho Bnihe. Pa 1500-talet ficl< ban Ven i forlaning av
den danskc kungen. Sa kom del sig att Tycho Brahe byggdc sig ett

Men den .so

CYKELPARADISET VEN

Biitar i all ara, men pa Ven iir dot cykel som galler. Miinga iirde
cykelvagar som ringlar sig fram over on. Del fina ar alt clu inte
behover valja. On ar inte si or. Till och mcd klena seglarben klarar
dig uppforbackafallen ...
Vens cykeluthyrning iir on seviirdhet i sig med sina 1200 gula
cyklar. Sma filialcr finns utspridcla r u n t om pa on sa del iir aldrif
liingt till niirmsta gula cykel oavsett vilken hamn du ligger i.
Behover du diiremot nagot extra (barnsits, kiirra, tandem-/handikappcykel etc) sa iir det Backviken som galler, om du inte har
bokat innan vill siiga.

var boendel ordnat. Da aterstod hara all fixa errarbetsplats, och
del underjordiska observaloriet Sijarneborg blev till. Hiir lade
ban sedan den vetcnskapliga grunden for var tids uppfattning om
solsystemet, nagot som imponerade foga pa de lokala bonderna
som beskrev honom som en hemsk tyrann.
I dag kiinns det svindlande att tiinka sig lilla Ven, om an for en
kort period, som ett astronomiskt centrum for hela norra Europa.
Tycho Brahes slott finns inte liingre kvar, men val delar av renassanstradgarden och observatoriet. Har finns ocksa ett valrenommerat museum som berattar om Tycho Brahes liv och vetenskapliga upptackter. Las mer pa www.tychobrnhe.com

m som fanns har
De 1200 gula cyklarna pa Vens cykeluthyrning for tankarna till
ett rapsfalt i blom.

f~ ,
^e*

\

GASTHAMNAR
PA YEN
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I snart tusen ar har S:t Ibbs kyrka vakat over
sjofarten i Oresund fran sin tron hogst Upp
pa backafallets rand.
S:T IBBS MEDELTIDA KYRKA

Fa svenska kyrkor kan tavla med S:t Ibbs i popularitet nar det galler antalet vigslar. Besok den och du forstar varfor. Det har ar kanske Sveriges vackrast belagna kyrka, som en krona hogt ovanfor
Kyrkbackens hamn. Den aldsta delen av kyrkan ar fran 1200-talet.
Bade kyrkan och kyrkogarden vittnar om fiskets och sjofartens
historiska betydelse for Yen. Pa grindstolpen finns ett Bibelcitat
som lyder: "Havet ar Herrens ty Han har gjort det. Latom oss tillbedja Herren." Fa ord kan vara sa val valda pa denna plats for att
predika Guds storhet. Utsikten ar enastaende och en solnedgang
har uppe kan fa vem som heist att bli religios.
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id slutet avlSOO-talet sysselsatte Yens tegelindustri
narmare 200 personer. Tiotals miljoner tegelpannor
exporterades, framst till Kopenhamn, vilket medforde
ett ordentligt uppsving for skuttrafiken. Och med skutorna kom
behovet av ordentliga hamnar. Tre stycken blev det, alia anlagda
under ungefar samma period. Hela historien om Yens hamnar
berattas i det lilla hamnmuseet i Kyrkbacken.
Idag ar samtliga tegelbruk nedlagda, men hamnarna finns kvar:
Fridfulla Norreborg i norr, farjehamnen Backviken i oster och populara Kyrkbacken i vaster. Sa oavsett vindriktning hittar du alltid
en skyddad hamn pa on, om du far plats vill saga. Yens gasthamnar ar ofta overfulla under hogsasong. Seglar du lagbudget med
lite storre bat bor du dock undvika Kyrkbacken. Har har man vett
att ta bra betalt, och missar aldrig ett tillfalle.

EN KULINARISK FROJD

Det ar tatt mellan pafyllnadsstallena pa Yen. Vi frestar med nagra
utvalda smakprover.
Pa Hven Durums gard mitt pa on blir Europas nordligaste durumveteodlingar till mjol, farsk pasta och brod. Honsen springer
fritt pa gardsplanen; mysigt sa det forslar. Focaccia-brodet ar
nagot alldeles sarskilt och bildar en utmarkt picknickmatsack
tillsammans med den milda osten fran Hvens Getost, en bit bort
langs landsvagen. Getterna betar i hagen utanfor. Mer lokalproducerat an sa har blir det inte.
Sma kafeer och restauranger finns det lite varstans pa on, sa du
behover inte ga hungrig. Pumpans Cafe under Tunagardens lummiga trad ar en riktig favorit.
Nagot halligang att tala om finns inte pa Yen, men val ett Mekka
for alia whiskyalskare. Pa hotellanlaggningen Backafallsbyn hittar
du vad som har utnamnts till Sveriges basta whiskybar. Minst 500
sorter i lager!

ckviken (55°54,20 N 12°43,40 E):

KONSTNA

..

Det ar inte bara vaxtlivet som frodas i Yens milda klimat. On har
alltid utgjort en inspirationskalla for konstnarer, musiker och
forfattare. Gabriel Jonsson, mannen bakom Yens signaturmelodi
"Flicka fran Backafall", ar ett av de mer kiinda namnen.
Trots Yens ringa storlek ar on ett myller av ateljeer, verkstader
och gallerier. Njut av keramik, silversmide och konst i alia former.
Under Kristi Himmelfardshelgen varje ar arrangeras konstrunda.
Film- och musikfestivaler har ocksa varit vanliga inslag har ute de
senaste aren.

Backviken ar Yens farjehamn, med cirka 25 gastplatser. Djupet varierar, men sa lange du haller dig fran den innersta delen av hamnen finns det gott om svangrum aven for storre batar. Hamnen ar
kanslig for svall fran forbipasserande fartyg, fortqj darfor sa att
du har en bra bit mellan stav och kaj. Sarskilt besvarligt brukar
det bli lagom till kvallsmaten nar DFDS-farjan passerar pa sin vag
fran Kopenhamn till Oslo. Svallvagen som den for med sig bryter
over piren och far batarna att hoppa runt som gummiankor. Men
snart ar det frid och frqjd igen och du kan fortsatta att njuta av
din maltid - om du inte grillade pa kajen vill saga..
Service: El och vatten finns pa kajen. Toalett och dusch i skapligt
skick la'ngst in pa piren, granne med stranden. Servering, minilivs,
glasskiosk hittar du pa hamnplan. Vill du ha farsk fisk fragar du Rolf
med den grona snipan. Vandrarhemmet ligger ett stenkast bort.
Uppfor backen finns turistinformation och cykeluthyrning. Fran
Backviken gar buss till Kyrkbacken och farja till Landskrona, Raa
och Kopenhamn.
Fortojning: Palar eller ankare
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Kyrkbacken (55°54,56 N 12°40,25 E)
Kyrkbacken ar Yens aldsta, storsta och popularaste hamn med
plats for ett hundratal gastande batar. Djupet anges till dryga tva
och en halv meter. Infor sasongen 2009 utokades antalet palplatser i hamnen, men de ar fortfarande forhallandevis fa. Ha darfor
akterankaret redo. Langsides tillaggning ar inte att rekommendera under hogsasong.
Kyrkbackens hamn liggerdirektnedanfor S:tlbbskyrka. MelIan hamnen och kyrkan leder Yens tuffaste backe, men val upp
belonas du mangfaldigt; Kyrkbackens
popularitet ar intepgrundad.

www.crommanne.co

Service: I ^yrkbacken finns eri lang sandstrand och manga fina
rillplatser. Liksom hamnkrog, rokt fisk och kiosk, varav den sistnamnda aven driver en liten filial till Yens cykeluthyrning. Duschar
och toaletter finns och fungerar, aven om servicebyggnaden hade
matt bra av en uppfraschning. Bussforbindelse med farjehamnen i
Backviken.
Fortojning: Palaroch ankare
-- L -rg ar Vens mest fridfulla I

Norreborg (55°55,22 N 12°41,95 E)
Norreborg ar den minsta och mest fridfulla hamnen pa on. Har
finns ett tjugotal palplatser for sma batar, men ocksa nagra bra
langsidesplatser for storre fritidsbatar. Hamndjupet anges till
tva meter vid normalvattentillstand. Hall intill den yttre piren i
hamninloppet om du har en djupgaende bat. Val inne i hamnen
blir det djupare igen.
Pa 1800-talet blomstrade tegelindustrin pa Yen, och det var
har pa den nordostra sidan av on som de fiesta tegelbruken lag.
Soder om Norreborgs hamn, langs Husviksvagen, finns manga
gamla bus kvar fran tegelbrukstiden. Och lergravarna dar man
tog lera till teglet har idag blivit till lummiga idyller.
Norreborg ar Vens bast belagna hamn ur golfarens synvinkel,
men ocksa for whiskyalskaren. Harifran ar det inte langt till
Backafallsbyns destilleri och prisbelonta whiskybar.
Service: El finns pa kajen. Hand hittar du vatten och Vens fraschaste
toalett och diisch for batgaster. Har finns ocksa fina grillplatser,
minigolf och en kiosk. Direkt norr om hamnen ligger en fin sandstrand med badbrygga.
Fortojning: Palar, ankare eller langsides
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