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En ny guide fortæller bl.a. om dejlige Ærø - her er det Stokroseidyl fra Ærøskøbing. 

Ny ØhavsGuide fortæller gode historier fra 
Ærø 

Men også beretninger fra de andre øer i Det Sydfynske Øhav 

Af Michael Thorbjørnsen 

 

ÆRØ: Vidste du, at der på øen Ilholm i Svendborgsund blev fundet en værdifuld guldskat og at fundet udviklede sig til 

en kæmpe skandale i datidens Danmark med rigsdagsmedlemmer og baroner involveret? Dette og meget mere kan du 

læse i bike-erria’s nye ”ØhavsGuide”, som er en faktaguide skrevet af Allan Harsbo med stor kærlighed og lune til den 

måske smukkeste sejltur i Danmark krydret med små sjove historier om dagliglivet på de små øer i øhavet. I bogen kan 

man bl.a. læse hvordan man ”laver” fladfisk på Birkholm og hvordan menigheden i fordums tid styrede præstens taletid 

på Drejø med kongens hjælp. Alle bogens hændelser sker på en færgetur fra Svendborg til Ærøskøbing, hvor hver 

enkelt af de 9 øer, der dukker op på færgens sider beskrives indgående med fakta, historiske data og små lune historier. 

Allan Harsbo har en fortid som speditør på færgeruten til Ærø og dette giver også plads til en god orientering om 

sejlturen og historier fra før verden gik af lave. Bl.a berettes der om ”verdens længste jernbane”, ”Noahs Ark fra Ærø og 

dengang, der var jernbane på Ærø samt jernbanevogne med færgen.  

 

Baggrunden for at skrive Øhavsguiden tager udgangspunkt i forfatterens oplevelser, hvor han på mange ture til Ærø har 

oplevet færgepassagerernes forsøg på at sætte navn på øerne, ofte med et uheldigt resultat. Drejø er hørt nævnt som 

Fåborg og Hjortø som Lyø. Guiden følger færgeturen og angiver ca. minuttal og retning for passage i forhold til 

afgangen fra Svendborg. 

 



Turist og Erhvervschef, Carl Heide fra Ærø Turist: - Vi har savnet denne bog. Det er første gang, der sættes fokus på 

Det sydfynske Øhav fra en ikke-turistorganisation, og vi er på Ærø meget glade for at bogen tager udgangspunkt i en 

færgetur til Ærø, og derved giver en udstrakt service til vore besøgende. De mange sjove historier giver en samlet ny 

viden om øhavet og alle - både turister og lokale - kan få stor glæde og godt humør ved at læse denne bog. 

 

”ØhavsGuide” kan købes i en elektronisk udgave på www.bike-erria.dk, hvor den kan fås separat eller sammen med 

cykelbogen ”5 Cykelture til Ærø” til en special rabatpris. 

 

http://www.bike-erria.dk/

