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Synet fra Nevre er skønt. Det kan ses på tur nummer to i Allan Harsbos cykelguide over Ærø. Han har indtegnet 
fem ruter på alt fra otte til 36 kilometer lange. Han har desuden beskrevet geografien og kulturen i områderne.  
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Cykelguide byder både på summende rapsmarker, idylliske landsbyer og lidt for 
trafikerede veje 

Ærø: Et utal af arbejdssomme insekter summer løs i den gule rapsmark ved Nevre. 

 

Jeg er i gang med at teste den gamle ærøbo Allan Harsbos 18 kilometer lange Tur 2 i hans 

cykelguide over øen. 

 

Turen begynder i Ærøskøbing og sender mig først ud på Nevre. Her får jeg et ualmindelig flot 

blik ud over levende rapsmarker og det blå hav - jeg bliver nødt til at stoppe et øjeblik og nyde 

det. 

 

Men sekunder senere vrister adskillige biler i høj fart min opmærksomhed fra naturen. Den 

trafikerede Nevre er måske ikke lige stedet at stoppe, så jeg hopper i sadlen og cykler videre. 

 

mailto:sts@faa.dk


Heldigvis har Allan Harsbo gjort, hvad han kunne, for at lægge så mange kilometer som muligt 

væk fra øens mest trafikerede veje. Derfor skal jeg efter blot 700 meter op ad Lille 

Stokkebyvej. En stejl bakke, der ender med endnu et skønt syn over landet. Jeg tager en dyb 

indånding af den solbeskinnede forårsluft, inden jeg suser ned på den anden side af bakken 

mod Stokkeby.  

Speciel atmosfære 

Byens smalle veje og gamle huse skaber en helt speciel atmosfære af gamle dage. Efter en tur 

gennem Stokkeby ad Frederiksbergvej går ruten tilbage ad Stokkeby Hovedgade og mod Store 

Rise. 

 

Byens kringlede veje og kirke skaber ligeledes idyl som i Stokkeby, men den brydes for en 

stund, da Tur 2 igen når en af øens befærdede veje, nemlig Store Rise Landevej. 

 

Det ødelægger dog langtfra min cykeloplevelse, som efter Store Rise går gennem Dunkær med 

en af øens to slagtere og det lokale redningskorps.  

Tag Ellemosevej med 

På vej mod Lille Rise stiller Allan Harsbo cyklisterne over for et valg - de kan køre 1,2 

kilometer ad Ellemosevej for så at vende om og køre tilbage igen og fortsætte mod Lille Rise: 

Jeg anbefaler helt klart at tage Ellemosevej med. Efter et par hundrede meter dukker der 

nemlig en flot havudsigt op mellem træerne Her står en bænk og dermed en fin mulighed for 

at nyde medbragt mad og få sig et tiltrængt hvil, inden resten af Tur 2 går tilbage ad 

Ellemosevej, gennem Lille Rise og ad den trafikerede Nevre op til Ærøskøbing igen.  

 


