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Stilledag i Nyhavn  
 

Gitte Krogh Dons, Søborg, er imponeret over kampagnen, 
 som hun synes, har tænkt alle aspekter med.  

 
- Kampagnen er flot og tillidsvækkende, lyder meldingen fra de besøgende på Samka  
København/ Ærø: København er en langsom vågner en weekend morgen, så der var 
ganske stille ved Samkas kaj. 
 
Samtidig jog en kold vind gennem Nyhavn, så besøgstallet var ikke imponerende i de 
tidlige formiddagstimer, hvor den hjemlige avis lagde vejen forbi. 
 
- Vi ligger ikke så godt hernede i Nyhavns skyggeside, men vi har ikke kunne få lov til at 
komme længere op mod Kongens Nytorv, fortæller formanden for Ærø Turist- og 
Erhvervsforening Claus Hattesen, der har travlt med at få det hele på plads. 
 
Rundt om Samka var de nye boder stillet op, og her var det muligt at købe forskellige 
Ærø-produkter som for eksempel øl, spegepølse og sæbe. 
 
Lastrummet var smykket med en lang række bannere med alverdens oplysninger om 
Ærø, ligesom et langt bord var fyldt med foldere med informationer om alle tænkelige 
dele af øens liv. 
 
I enden af lastrummet var der en scene, hvor programmet fortalte om underholdning 
med dukketeater. Det blev en lille blandet forestilling med en fortælling læst af Vibeke 
Boeslund, hvorefter Katja Jessen og Ruth Nøjgaard sang et par sange. Ved siden af 
syngepigerne stod et par figurer med masker på og illustrerede sangene med 
hånddukker. I den modsatte ende var der et lille område, hvor børnene kunne tegne. 
Det var Pippihusets Minna Henriksen, der stod for det.  
 
Flot kampagne 
- Jeg synes, at det er flot kampagne, siger 
Gitte Krogh Dons, Søborg, som med 
datteren Filippa lagde vejen omkring 
Nyhavn. 
 
- Det virker som om, de har tænkt på alle 
aspekter af det at flytte til Ærø, siger Gitte 
Krogh Dons og peger på, at der er folk 
ombord, der kunne give svar på alt fra 
børnepasning over arbejde til bolig. 
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- Det virker som om, Ærø har noget af tilbyde. Ærø kunne godt være en mulighed, hvis 
det var aktuelt for mig og min familie at flytte, fastslår hun.  
 


