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Harsbo træder i pedalerne
Luftfragt kan føre folk rundt over hele verden og i det hele taget føre til meget – hvis man ellers hopper
fra i tide. Tag nu eksempelvis et navn, der er velkendt og respekteret i luftfragtsbranchen gennem
mange år: Allan Harsbo.
Af Herbert Nielsen
Der er næppe den telefon i branchen her i Skandinavien og i øvrigt mange andre steder i verden, der ikke
har lydt af hans klare stemme og frembåret hans klare og overbevisende salgsbudskaber, når det gælder
elektronisk dataoverførsel, e-freight, Tradevision og data-produkter fra Descartes, der i øvrigt var hans
sidste faste arbejdsgiver indtil for et par år siden.
Siden har der stået ”Air Erria” på visitkortet – navnet på Allan Harsbos konsulentvirksomhed, der fortsat
har fokus på de elektroniske data-sider af luftfragtsbranchen. Og som holder ham travlt beskæftiget med
blandt andre baltiske og østeuropæiske selskaber inden for fragtens verden, hvor der er behov for nye og
smartere kommunikationsløsninger.
Hjemme bedst
Som mange ved, trådte Allan Harsbo sine barnesko flade på Ærø, og hans første vaklende vej ud i den
professionelle verden tog afsæt i jobbet som befragterassistent med fokus på sejladsen mellem
Ærøskøbing og Svendborg.
Få kan fortælle så kærligt om Ærø som Allan Harsbo, for eksempel om, hvordan han, når han meget mod
sin vilje holdt sommerferie langt hjemmefra ved Marstal, stod ved aftenstide på Ommelshoved og græd
af hjemve, mens han så over mod Ærøskøbing - der er mindre end fem kilometer i fugleflugt.
Kærligheden til Ærø forlod aldrig Allan Harsbo, der også på det seneste har overtaget barndomshjemmet
i Ærøskøbing som alternativ til hjemmebasen tæt ved Københavns Lufthavn.
Og det har nu givet synlige resultater: Udgivelsen af en cykelguide for pedal-turister på Ærø. En smuk,
detaljerig og illustreret guide med grundig gennemgang af cykelture Ærø rundt, så få sten passeres uden
behørig præsentation i guiden.
”Fem cykelture på Ærø” hedder guiden, der kan hentes på hjemmesiden http://www.bike-erria.dk

