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Gule kornmarker, små
bindingsværkshuse og lokal-

produceret brød, ost og whisky.
Den lille ø midt i Øresund

er tungt belæsset med
charme, og du kan nå øen

rundt på en enkelt dag.
Helt uden stress.
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RUNDT PA CYKEL

•...
'"s
'"co:
oz
<i

j
z
=>
Ol
Olo..
'"ozn,

"'•...
'""'•...•...
"':E
:=:'~..
'"oze,

"'•...
'""'•...•...
"':E

Den absolut hyggeligste måde at udforske Hven på er på cykel med vind
i håret og udsigt til gule marker og blå himmel. Øen er ikke større, end
at du kan cykle den tynd på en enkelt dag, og så er der næsten ingen
biler. Der er masser af fristelser undervejs: til at dreje.ned ad en idyllisk
markvej, kigge ind i en spændende butik eller slå dig ned på en skrænt
med udsigt over Øresund. Tag cyklen med selv, eller lej den på øen.
Du kan også stige om bord i lokalbussen. Stoppesteder er der ingen af,
så hvis du vil med, så stil dig i vejkanten, og vink til chaufføren. Eller
hvorfor ikke prøve traktorslæb eller hestevogn?

ELLER GÅ AF STED2 UNDER H~J HIMMEL

Få Hvens smukke natur helt tæt på ved at vandre rundt på øen. Det kræ-
ver hverken vandrestøvler eller masser af oppakning. Ruten øen rundt er
kun knap 14 kilometer og kan tilbagelægges på fire en halv time ad grus-
stier, småveje og markhegn. Fyld rygsækken med lokale lækkerier, eller
tag mad med hjemmefra og nyd en picnic midt i idyllen. Hven har en
række picnicpladser ud til kysten, og på flere af dem er der grill til fri af-
benyttelse. Et hyggeligt sted at hvile benene og tanke op er picnicpladsen
ved lystbådehavnen i Kyrkbacken på øens nordvestside. Her er der også
badestrand, hvis vejret er til en dukkert i havet med udsigt til Danmark.

JULI 2013 MAD & BOLIG 105



M&B I REJS UD



e\'\S Gel:,0 Q -00'

~'~~k "
\V\vw. hvensgctost. com

S +
q

CJ~:'IU() !VI

3 \,\'ELNESS
OG WHISKY

Hven er det helt rigtige sted for livsnydere, hvad enten du er til whisky
eller welness eller begge dele. Begynd med et besøg på det firestjernede
hotel i feriebyen Backafallsbyn. Her kan du slappe af i spa-afdelingen
og i infrarød sauna og evt. få en omgang massage. I Backafallsbyn kan
du også nyde et gourmetmåltid af mestendels lokale råvarer i restauran-
ten, og så er der jo altså Hvens berømte whiskydestilleri. Spirit of Hven
producerer den lokale Hven-whisky, men også andre spirituosa som fx
økologisk vodka og gin. Prøven whiskysmagning, få en rundtur i destil-
leriet, eller smag på dråberne i Backafallsbyns bar Spirit, hvor du kan
vælge mellem mere end 500 slags whisky.

4 SlvlAG ØENS
DELIKATESSER

Hven er kendt for sin durum, og faktisk er øen et af de få steder på vo-
res breddegrader, hvor denne særlige hvedesort kan dyrkes. Hos Hven
Durum kan du både købe Hveri-dyrket mel malet på egen mølle og for-
skellige slags bagværk af durum, blandt andet saftige kanelbullar strøet
med sesamfrø. Brødet sælges nybagt og lunt clirekte ved stalddøren.
En anden lokal delikatesse er gedeost. Læg vejen forbi Hvens Getost,
som ligger idyllisk omgivet af marker og folde med geder. I det lille
gårdmejeri fremstiller de fremragende oste, som du kan spise i cafeen
eller købe med hjem.

5 GATYCHO
BRAHEIBEDENE

På toppen af marken midt på den lille ø fik Tycho Brahe i slutningen
af 1500-tallet sit observatorium Uranienborg/Tycho Brahe Museet er i
dag H vens største turistattraktion. Her kan du se observatoriet og blive
klogere på den verdensberømte danske astronom, som reformerede na-
turvidenskaben og i øvrigt gik med messingnæse, fordi han havde mistet
sin egen i en duel. Ved museet kan man se Tycho Brahe Haven, der
er en rekonstrueret 1500-tals renæssancehave. Historiens vingesus kan
også mærkes på Namndernansgården, som er en firelænget, fredet gård
fra slutningen af 1700-tallet, der nu fungerer som hjemstavnsmuseurn.

6 SKAT,
VI FIKi\?

Et yndet udtryk blandt svenskere er ordet 'fika', som)?edst kan oversæt-
tes med at drikke en kop kaffe eller te med en kage eller lidt mad til.
Og Pumpans Cafe & Restaurang er det helt rigtige sted at fika. Hos
Pumpans kan man både sidde inde og ude, men hvis vejret er til det,
så gå efter en plads i den stemningsfulde Astrid Lindgrenske have. Om
sommeren er der rift om pladserne, så regn med lidt ventetid, eller bestil
bord hjemmefra. Ved havemøblerne i æbletræets skygge kan man lade
sig forkæle med hjemmelavet æblemost, rabarbertærte bagt på mel malet
på egen stenkværn og kaffe, som værtsparret selv rister hver morgen. Du
kan også spise frokost hos Pumpans, og menukortet byder blandt andet
på durumpizza, som du selv slicer med en saks!



De næsten bilfri landeveje
omgivet af bølgende kornmar-
ker og små huse er næsten
som en rejse tilbage i tiden.

R_ ----------

HVErv1
HVAD
BVEN

HVEN er svensk og ligger i
Øresund 4,5 km fra Sverige

og 7,5 km fra Danmark.
Øen er 4,5 km lang og

2,4 km bred.

ØEN har ca. 360 indbyg-
gere, hvoraf størstedelen

lever af det store antal
turister, der besøger øen i

sommerhalvåret.

HVEN VAR DANSK frem
til Roskildefreden i 1658,
hvor øen sammen med
det øvrige Skåne måtte

afgives til Sverige.

TILBAGE 11576 fik den
danske astronom Tycho

Brahe øen foræret af den
danske konge Frederik

2. Tycho Brahe lod som
det første øens bønder

bygge slottet Uranienborg,
hvorfra han kunne studere
stjernerne. På slottet havde
han plads til gæste forskere

og studerende, hvilket
gjorde Hven til Europas

,. vigtigste astronomiske
forskningscenter. Efter
Frederik 2.s død i 1588

flyttede Tycho Brahe sine
aktiviteter til Prag.

FIND alle adresser og
nyttig info på

www.visithven.dk
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7 KLJNSTOG
SHOPPING

Med højt til loftet og masser af lys er Hven et naturligt samlingspunkt
for kunstnere og kunsthåndværkere, og på øen kan du besøge flere galle-
rier og inspirerende indretningsbutikker. I Hvens Kulturhus er der vær-
ker af lokale kunstnere og gæsteudstillere, og i galleriet Kunstnergården
Marielund er der skulpturer både indenfor og i den parklignende have.
På Kunstnergården kan du også deltage i malerkurser eller overnatte i
smukke omgivelser. I Hvens Vavstuga kan du lære alt om tekstilkunst og
købe indehaverens egne design i hatte, tasker og meget mere. Paviljong
1916 på havnen i Backviken er en fin lille indretningsbutik, hvor du kan
finde både nyt og gammelt til din bolig.

8 KO.MFOKf
ELLER CAMPING?

Hven kan sagtens nås på en endagstur, men vil du have mere tid til alt
det gode, så snup en overnatning eller to på øen. I den økonomiske
ende af skalaen er Vens Camping & Stugby, hvor du kan slå telt op el-
ler overnatte i en lille hytte med udsigt over Øresund. Mere luksuriøst
er det firestiernede hotel i feriebyen Backafallsbyn, og på den gyldne
middelvej finder du Vens Vandrerhjem et stenkast fra vandkanten, hyt-
terne ved Gamlegård, Mildahn Pensionat och Cafe & Galleri og den
hyggelige villa Tuna.

9 ISKOLDE
FRISTELSER

Fuldend din-tur rundt på Hven med en is fra Hvens Glassfabrik, imens
du venter på færgen hjem fra Backvikon Havn. Hvens Glassfabrik sælger
fra juni til august is fra en lille kiosk på havnen: syndig flødeis, fremstillet
lokalt efter egne opskrifter og af naturlige råvarer. Smagsvarianterne
skifter hen over sæsonen, men der er som regel fire-fem slags at vælge
imellem. Snyd ikke dig selv for en iskold smag af æble og hyldeblomst,
imens du nyder den hyggelige stemning i den lille havn, hvor også man-
ge lystbåde lægger til.

l O HUSK KOl\1TANTER
OG FÆRGEBILLET

Der sejler en hyggelig lille færge fra København til Hven fra maj til
september. Det er en god ide at bestille billet i forvejen, for der er kun
en afgang om dagen: ud morgen og hje~ eftermiddag. Overfarten
tager cirka halvanden time. Resten af året skal man med færge fra
Landskrona. Se hventrafikken.dk
Tag svenske penge med i kontanter. Hven har hverken bank eller hæve-
automat, og det er ikke alle steder, de tager imod kreditkort.
Husk også at reservere cykel hjemmefra, hvis du vil rundt på øen på to
hjul. Eller måske på tandem? Det er både billigere og nemmere at leje
cykel på Hven end at tage sin egen med på færgen.
Hold dig opdateret på visithven.dk. Her kan du også downloade en
gratis app til mobilen. _


