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Når man træder ind på Den Gamle Køb-
mandsgaard i Ærøskøbing, er der et rend 
af mennesker. Brudepar, turister og lokale 
ærøboer fylder lokalerne og den hyggelige 
baggård, hvor Ærø Whisky brygger, og 
hvor et orangeri lige nu er under opførelse. 

Den blomstrende plet er ikke til at kende, 
i forhold til for mindre end 10 år siden, 
hvor bygningerne stod tomme - i akut 
forfald, og hvor den lille SPAR-købmand 
måtte lukke og slukke.

”Den Gamle Købmandsgaard var et pro-
jekt, der startede som en tanke – en fru-
stration over tingenes tilstand”, fortæller 
Louise Badino, der var idémager og en af 
de bærende frivillige hovedkræfter bag 
grundlæggelsen af Den Gamle Købmands-
gaard.  

Louise  Badino kan med tilfredshed se til-
bage på, hvordan en idé kan materialisere 
sig og vokse sig til et stærkt ærøsk fyrtårn, 
når man står fast, står sammen og løfter i 
flok.Nu har de to entreprenante kvinder 
taget første spadestik til endnu et fællesNu 
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Nu har hun, sammen med Maja Ørum, en anden af 
Ærøs entreprenante kvinder, taget første spadestik 
til at realisere endnu en af sine idéer - et fælles-
skabsprojekt, der skal sætte Ærø på landkortet og 
skubbe en positiv udvikling i gang. 

Denne gang hedder projektet Ærø Eksperimen-
tet – en fælles forskel. Projektet har fået midler fra 
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og Ærøs 
Vedvarende Energipulje til at rulle i gang. 

-Hvad præcis er Ærø Eksperimentet? 

Maja Ørum: ”Helt overordnet set er det et forsøg 
på at samle så mange ærøboer som muligt omkring 
et projekt, hvor vi skal eksperimentere med det at 
leve mere bæredygtigt og se, hvordan man bedst 
kan inkorporere det i et velfungerende dagligliv”.  

”Selv om de fleste af os gør, hvad vi kan, så aner 
man ikke, om det batter – eller hvad det batter. 
Hvad er fx bedst for klimaet og miljøet? At købe et 
dansk konventionelt æble eller et argentinsk øko-
lo-gisk æble? Man bliver forvirret. Og forvirring 
fører til afmagt.” 

Louise Badino: ”Med Ærø-eksperimentet vil vi sæt-
te fokus på, hvad det betyder for den almindelige 
borger – den almindelige familie at forsøge at leve 
bæredygtigt: Behøver det gå ud over livskvaliteten? 
Skal man være religiøs for at gøre en forskel? Hvad 
kan man gøre sammen; to familier - en hel gruppe 
mennesker?” 

-Hvem ønsker I at få med i Ærø Eksperimentet? 

Maja Ørum: ”Målet er, at få så mange ærøboer 
med. Jo flere vi er, og jo mere forskellige vi er - 
desto mere mening giver det. Vi er ikke ude efter at 
lave en lukket klub for de hellige. Vi ønsker at sam-
le Ærø omkring et forsøg, hvor vi deler frustratio-
ner og erfaringer: Hvad virker? Hvad virker ikke?”  

”Alle disse erfaringer skal samles, systematiseres og 
videreformidles, så enhver frit kan tilgå og bruge 
den viden, eksperimentet producerer. Vores store 
ønske er, at Ærø Eksperimentet på sigt kan skaleres 
ud og bruges som fællesskabsprojekt i andre lokal-
samfund i Danmark.”

-Hvad med opsamlingen af de mange erfa-
ringer? Hvordan foregår det rent teknisk?

Louise Badino: I første omgang skal vi 
have samlet et hold af ærøboer, der har lyst 
til at deltage i eksperimentet, så vi kan få 
en dialog i gang om, hvad der rører sig af 
tanker og forsøg  i de små hjem”. 

”Sideløbende skal vi så løbe en platform i 
gang, som kan indsamle og behandle data, 
beregne CO2-forbrug osv. Det skal en 
væ-sentlig del af de landdistriktsmidler, vi 
har fået bevilget, gå til.”

-Hvordan kommer man med i gruppen af 
deltagere i Ærø Eksperimentet?

Maja Ørum: ”Man kan kontakte os på 
vores Facebook-side Ærø Eksperimentet, 
eller man kan sende en mail til os på info@
aeroeeksperimentet.dk- og man kan læse 
det meste på vores nye hjemmeside www.
aeroeeksperimentet.dk 

”Vi vil sørge for, at det bliver sjovt og in-
teressant at være med. Og så skal det igen 
pointeres med streg under: ALLE er vel-
komne til at deltage!”

www.aeroe-eksperimentet.dk
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