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Cykeltur på Ven i maj
Allan Lundström

I min ”fyrvärld” står fyrar på ensliga otillgängliga platser, på branta klippor 
eller som avskjutningsklara raketer mitt i havet. Men efter några dagars 
cykling på Ven i Öresund vet jag att fyrar också kan stå mitt i en havreåker 
omöjliga att ta sig fram till utan att trampa ner bondens gröda.

Min halländska hustru, som besökte Ven 
på skolresa i tidigt 50-tal, ville visa ön för 
sin söderkis till man och uppvaktade på 
födelsedagen med några dagars cykeltur 
på Tycho Brahes ö. Alla väderappar vi-
sade urdåligt väder; kyla, regn och blåst 
men vi hade tur. Visserligen regnade det 
och blåste, men bara på nätterna - på 
dagarna sken solen. Uppvaktande sms 
och telefonsamtal berättade att det reg-
nade dygnet runt i Stockholm. 

I mitten av maj var det få turister 
som hittat till Ven. Det stod mer än 
1000 lediga cyklar i uthyrningen. På 
tre dagar cyklade vi runt på så gott som 
alla vägar och cykelstigar, i strålande sol 

och självlysande rapsfält. Som mångårig 
”fyrsällskapare” ville jag naturligtvis be-
söka Vens fyrar och kanske också få fylla 
på med aktuella bilder i fyrgalleriet på 
www.fyr.org. 

Hakens fyr

Ven Västra, gamla fyren
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Vi besökte öns alla fyrar: Haken, Ven 
södra, Ven västra (både den gamla, släck-
ta från 1871 och den nyare). Vid fyren i 
Kyrkbackens hamn njöt vi av glass och ut-
sikten över båttrafiken i Öresund. Vi hann 
också ”möta” Tycho Brahe och imponeras 

av hans resultat trots bristen på tekniska 
hjälpmedel. På Tychos tid hette ön Hven 
och var dansk; idag är Ven svensk och det 
går färja från Landskrona. Ön är platt och 
ett tips är att kolla vindstyrka och vindrikt-
ning innan man börjar trampa.

Två snarlika fyrar, Ven västra till vänster och Ven södra till höger

Ven Kyrkbacken

Mysteriet vid Ven västra
Hur säkert är det att följa med ett kryss-
ningsfartyg, egentligen?
 
Ett italienskt gick för nära land och stöt-
te på grund och ett asiatiskt råkade ut 
för storm och slog runt.

Med kameran i högsta hugg vid Ven 
västra undrar jag vad detta fartyg har i 
havreåkern att göra?

Ingen brist på hyrcyklar, så trampa på!
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