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Tur fire i Allan Harsbos cykelguide går blandt andet til Ommel. Allan Harsbo har også beskrevet øens 

cykeludlejninger for at gøre det nemt for turister. 
Foto: ÆRØ TURIST- OG ERHVERVSFORENING  

 Ærø: Et mekka for cyklister  

Tidligere ærøbo lancerer Ærø som cykel-ø. Han har skrevet en guide med fem forskellige ruter, 
der bringer cyklisterne øen rundt. 

Ærø: Selvom 63-årige Allan Harsbo flyttede til Sjælland i 1967, så har kærligheden til hans barndoms-ø 
aldrig ændret sig.  

Særligt cykelturene i de naturskønne landskaber står klart i hans hukommelse - så klart, at han sidste år 
fik idéen til en cykel-guide til øen. - På et af mine besøg på øen sidste år blev jeg stoppet af et hollandsk 
ægtepar, der havde købt et kort, men de kunne ikke se, hvor de kunne køre henne. Derfor tegnede jeg 

lige en rute for dem på kortet, forklarer Allan Harsbo. Derfra tog ideen om at skrive en cykelguide form. - 
Først var planen bare at skabe et par ture, men så kom jeg i gang, og det endte med fem ruter af 
forskellig længde rundt på øen.  

 



Væk fra de store veje 

Allan Harsbos cykelguide hedder "5 cykelture på Ærø" og er udgivet i samarbejde med Ærø Turist- og 
Erhvervsforening og indeholder beskrivelser historie, geografi og befolkning på ruterne. - Turistchefen var 
fyr og flamme, da jeg fortalte ham om min idé, siger Allan Harsbo, der ikke er i tvivl om, hvorfor en 
cykelguide er en god idé. - Vi har mange turister, der kommer hertil med cykel. Dem har der hidtil ikke 

været noget til, men det er der nu, siger han og konkluderer at turister på cykel er den rigtige gode slags 
turister. - De er de bedste at have, for de er stille og rolige, og så betyder det jo færre biler på øen.  
 

Har købt hus på Ærø 

I dag bor Allan Harsbo i Kastrup og arbejder selvstændigt med luftfart. Den seneste tid har han været på 
Ærø to gange om måneden - en kærligheden til øen, som hustruen naturligvis har lagt mærke til. - Hun 
siger til mig, at jeg siger, at jeg skal "hjem til Ærø", når jeg tager af sted, griner Allan Harsbo. Og helt 

forkert er det ikke, for han har nemlig købt hus på Pilebækken, der er ved at blive sat i stand. De 
kommende uger tester Fyns Amts Avis et par af Allan Harsbos ruter i guiden "5 cykelture på Ærø".  

 

Læs mere om Allan Harsbos cykelguide over Ærø på hjemmesiden www.bike-erria.dk  
Foto: Helge Jørgensen  

 


