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Under sommaren 2013 besökte vi de skånska öarna Ven, Väderön och Ivön,  
liksom två av de danska Ertholmene (Christiansø, Frederiksø) och Bornholm.
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På väg till Hallands Väderö (som tillhör Skåne!) passerar vi fågelskyddade Vrenen.



Skepparen på Väderöbåten tar oss säkert över till ön.



Skogvaktarebostället är öns näst äldsta hus. Det byggdes på 1860-talet i samband med att den förste skogvaktaren anställdes. 
Sedan tjänsten dragits in 1959 hyrdes det fram till för något år sedan av förre rikspolischefen Carl Persson.



I januari 2006 fastslog Lantmäteriverket att Svenska kyrkan enligt 
en uppgörelse från 1753 är ensam ägare till hela Hallands Väderö. 



På Bagganäsan på nordvästra delen av Väderön ligger den år 1884 uppförda fyren.





Mitt i Öresund ligger den 7,5 kvadratkilometer stora ön Ven. Nedanför S:t Ibbs kyrka 
på öns västra sida ligger Kyrkbackens hamn.



S:t Ibbs kyrka byggdes på 1200-talet och är en populär vigselkyrka.





Nämndemansgården har 
anor från 1700-talet, och är 
numera hembygdsgård. Här 
har man länge vetat hur en 

slipsten ska dras.



Utsikt mot 
Danmark från 
sydvästra Ven.



Den år 1546 på 
Knutstorp, Skåne, 
födde  vetenskaps-
mannen Tyge (Tycho) 
Brahe byggde på 
Ven bland annat 
Uranienborg, varifrån 
han revolutionerade 
den astronomiska 
vetenskapen genom 
att införa noggranna 
mätningar av 
stjärnors, planeters 
och kometers banor. 



Västra fyren är ett av öns fyra fyrtorn…



…och här på en udde längst österut ligger Hakens fyr.



I Ivösjön i nordöstra 
Skåne finns Ivön, som 
man tar sig över till 
med hjälp av Skånes 
enda linfärja.

Ön är med sina 11 
kvadratkilometer 
Skånes största ö.



Från Klacken på norra delen av ön har man utsikt över Ivösjön med Mågeskäret. 



Här på norra 
delen pågick 

fram till 1950-
talet brytning 

av kalk och 
kaolin (vit lera).



”Men så flytta på dej, då!”



Ivö kyrka byggdes eventuellt 
på initiativ av Anders Sunesen, 
ärkebiskop i Lund 1201–1224. 

Nedanför kyrkan finns en källa 
(renoverad 1989) som fått namn 
efter kyrkans skyddshelgon Sankta 
Ursula. Legenden berättar att 
Anders Sunesen en julafton blivit 
törstig och  skickat en tjänare till 
källan för att hämta vatten, men att 
vattnet då förvandlats till vin.



I kyrkan finns 
kalkmålningar 
från 1300-talet 
föreställande Sankta 
Katarina och Sankta 
Ursula.



Anders Sunesson lämnade 
sitt ämbete år 1224, efter 

att ha drabbats av sjukdom 
som då troddes vara 

spetälska. Han drog sig 
tillbaka till borgen Ivöhus, 
där han bodde till sin död 

1228. Av hans bostad finns 
endast en del av botten-
våningen kvar, nu kallad 

Biskopskällaren.



Kyrkeviken, Ivön.



Gudhjem var vår bas för vandrings-, bil- och båtturer under några dagars vistelse på Bornholm.



Røget sild hör till när 
man är på Bornholm.



Rökerier finns det gott om, som t.ex. här i Hasle.



I Gudhjems glasrøgeri (jo, glashyttan heter så) är det full fart.



Vandringen längs havet västerut från Gudhjem går intill Helligdomens klippor.



Vildvuxen ramslök finns det gott om på många ställen.



Østerlars kyrka är den största av Bornholms rundkyrkor, och anses vara uppförd omkring år 1150.





På den allra sydligaste delen av ön ligger Slusegårds vattenmölla…



…men det finns förstås även 
vindmöllor på Bornholm.



Långt upp i norr ligger ruinerna efter 1200-talsfästningen Hammershus.



I Paradisbakkernes naturområde finns många fina vandringsleder, bland annat 
en som passerar underliga träd i Ravnedal och  näckrosor på Oksemyr.





Fåret på 
Årsdale ret 

undrar vad vi 
gör där.



Rokkestenen är ett 35 
ton tungt stenblock, 

som med viss kraft 
(två man) kan fås att 

gunga en aning.



Nordost om Bornholm ligger Ertholmene med sina gamla befästningsanläggningar. Den bofasta 
befolkningen uppgår till ca 100 personer. Från Frederiksø ser man här hamnen med Christiansø.



Gatan mellan de gamla kasernbyggnaderna på Christiansø.





Från Store Tårn på Christiansø har man fin utsikt över Frederiksø med sitt Lille Tårn.



Vattenförsörjningen består av i dammar uppsamlat regnvatten. På senare år har man kompletterat med vatten från underjordiska 
reservoarer, men ”med stigende vandforbrug og /eller tørre somre har der i perioder været sejlet vand fra Bornholm til øerne.”



Nyfikna sälar beskådar oss när vi lämnar Ertholmene för att återvända till Bornholm.
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