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Presseprogram 
Hendes Majestæt Dronningens besøg på Fejø og Askø/Lilleø



Velkommen

I Lolland Kommune glæder vi os til at byde jer 
velkommen til Smålandsfarvandet onsdag den 
31. august, hvor H.M. Dronningen vil besøge 
Fejø og Askø/Lilleø som et led i årets sommer-
togt med Kongeskibet Dannebrog. 

Bustransport

En stor del af Dronningens besøg kommer til at 
foregå i bus. Det samme gælder for pressen. 

Pressebussen følger således Majestætens besøg 
tæt, og gør stop ved (næsten) alle lokationer. 
Kun akkrediteret presse kommer med ombord. 
Der vil være adgangskontrol inden afgang.

Egne biler

Det bliver som udgangspunkt ikke muligt at 
tage egne biler med på turen, da der er stærkt 
begrænset plads på færgen. 

Til gengæld slutter busturen samme sted, som 
den begynder, så man kan fint parkere i Krage-
næs Havn, hvor der er gode parkeringsforhold. 

Hele eller dele af programmet?

Programmet skal som udgangspunkt ses som 
et samlet program, fordelt på tre øer. 

Der er dog forskellige muligheder for kun at 
deltage på enten Fejø eller Askø/Lilleø, ligesom 
det ikke er alle, der automatisk kan komme 
med hele vejen rundt, da der er et begrænset 
plads på vores bådtransport fra Fejø til Askø/
Lilleø. 

Giv gerne besked så hurtigt som muligt, hvis I 
allerede nu ved, at I kun ønsker at deltage i en 
del af programmet. 

Transport mellem Fejø og Askø/Lilleø 

Vi har to mindre pressebåde til rådighed til tu-
ren mellem Fejø og Askø/Lilleø. En til udstyr og 
en med plads til 8 personer. Pladserne vil blive 
fordelt i akkrediteringsprocessen.

Bemærk at mængden af medbragt udstyr bør 
holdes på et minimum, og iøvrigt være af en 
karakter, der kan tåle en sejltur. Herudover bør 
man være søstærk, klar til at sejle stærkt, og 
iført passende tøj og fodtøj. 

Arbejdsforhold

Ved lokationer, hvor der er adgang for pres-
sen, vil der være afgrænsede arbejdsområder, 
pressepools, hvor pressen er sikret fornuftige 
arbejdsforhold. 

Man kan desuden arbejde i fred og ro midt på 
dagen på Fejø Ny Kro, hvor der samtidig vil 
være frokost. 

Der vil ved alle lokationer være en stram tids-
plan, der kræver, at alle hjælpes ad med at 
komme afsted til tiden. Vær opmærksom på 
signaler og vejledning. 

Fotos fra Lolland Kommune

Ved enkelte lokationer er der ikke adgang for 
pressen. Det skyldes primært, at pladsen er for 
trang. 

Lolland Kommune har derfor engageret en 
professionel fotograf, der vil få adgang til det 
meste, og efterfølgende kan levere en række 
fotos til fri brug. 

Fotos vil være tilgængelige online hurtigst mu-
ligt og formentligt inden for få timer. 

Mad og drikke

Vi byder på morgenmad og frokost, og der vil 
være vand og slik i bussen. 

Har man andre ønsker, bør man medbringe det 
selv. Der er stærkt begrænsede indkøbsmulig-
heder undervejs. 

Påklædning

Det meste af dagens program foregår udendørs 
og ved flere stop også i plantager med højt 
græs og måske våd jord. Tag derfor tøj og sko 
på, der kan matche vind- og vejrforhold. 

Toiletforhold

Der er toiletter på alle havneområder, på 
færgen og ved de fleste lokationer. Dog ikke i 
bussen. 



Ankomst og pressebriefing

Alle pressefolk møder på Kragenæs Havn klokken 
7.40. Dagens pressebus holder ved færgeter-
minalen. Færgen sejler mod Fejø klokken 7.55. 
Overfarten tager 18 minutter. 

Der er morgenmad og pressebriefing på  
adressen: Strandvej 5 på Fejø.

Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål 
til dagens program, pressepools, transport m.m. 

Pressens kontaktperson under  
hele Dronningens besøg: 

Suzanne Wittrock 
Chefkonsulent i Lolland Kommune 
Telefon: 30 84 30 06

E-mail: Suwit@lolland.dk 

Program for Majestætens besøg

• Kl. 7.40   Mødetid for pressen i Kragenæs Havn.

• Kl. 7.55  Pressebus tager færgen fra Kragenæs Havn til Fejø. 

• Kl. 8.45  Pressebriefing og let morgenmad.

• Kl. 9.30  Pressen klar til Dronningens ankomst.

• Kl. 10.00  H.M. Dronningen ankommer i chalup til Vesterby Havn på Fejø.

• Kl. 10.10  Besøg hos Fejø Frugt, Vesterled Frugtplantage. 

• Kl. 10.55  Besøg hos Fejø Børne- og Kulturhus. 

• Kl. 11.35   Besøg og frokost på Hideaway vingård og traktørsted.  

• Kl. 13.00  Officiel ceremoni på Dybvig Havn.

• Kl. 13.20  H.M. Dronningen forlader Fejø og sætter kurs mod Askø/Lilleø. 

• Kl. 13.45  H.M. Dronningen ankommer til Askø Havn. 

• Kl. 14.00   Besøg på Askø Museum. 

• Kl. 14.30   Besøg hos Andelskøbmanden. 

• Kl. 14.50  Besøg hos Lilleøs gårdbutik, frugt- og vinplantage. 

• Kl. 15.30   Afslutning ved familien Sauntes jagthytte. 

• Kl. 16.15   H.M. Dronningen forlader Askø/Lilleø.  

Bemærk: Pressen har ikke adgang til det afsluttende arrangement ved Sauntes jagthytte.  
Pressens program slutter derfor med en fotomulighed i Lilleø plantage.  
Herefter forlader pressebussen Askø/Lilleø med færgen til Bandholm klokken 16.10, og kører 
retur til Kragenæs med forventet ankomst kl. 17.00. Se eventuelt info på side 14.   



Vesterby - Ankomst Fejø

H.M. Dronningen ankommer til Vesterby Havn 
på Fejø klokken 10.00 i chalup fra Kongeskibet 
Dannebrog. 

Her vil Dronningen blive modtaget af borg-
mester Holger Schou Rasmussen, få overrakt 
blomster og vinke til de fremmødte.

Arbejdsforhold

Der vil være en pressepool tæt på hilserækken.

Afgang

Pressebussen skal afsted før Dronningens bus, 
og der er derfor kun ganske kort tid til at dæk-
ke ankomsten. Vær opmærksom på signal til 
afgang. 

Bemærk desuden at det er en kort modtagelse, 
uden taler, gaver m.m., da den del følger ved 
den senere ceremoni.

Dronningen modtages af 
Holger Schou Rasmussen,  
borgmester 

Hilserækken: 
• Karina Rasmussen,  

borgmesterens hustru
• Henrik Jacobsen, viceborgmester
• Gunnar Mortensen, sognefoged
• Klaus Lasvill-Mortensen,  

havnefoged
• Ole Normann, øboer
• Anne-Grethe Laursen,  

formand for Fejøforeningen

Ole Normann er en af øens ældste 
beboere. 

Blomsterpigen hedder Erika Rose 
Lund. Hun er 7 år gammel og datter 
af øens lægepar. 

Dronningens challup

Bus Dronning

Bus Presse
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tilskuere

Plads til 
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Passage

Lidt om Fejø 

Fejøs natur er smukt kuperet, og ved 
kysten er der lavvandede strande. 
Øen er kendt for sine mange æble-
plantager, og bevæger man sig lidt 

rundt, vil man se et væld af vejboder 
med salg af lokal frugt.



Første besøg er hos Fejø Frugt. Her vil Dron-
ningen blive modtaget af frugtavler Laust 
Spandet Jensen, der vil vise Dronningen rundt 
i virksomhedens plantager, pakkeri og opbeva-
ringsrum. 

Arbejdsforhold

Der er to pressepools på området: 

• 1: På en markvej. Her vil der være en  
fotomulighed centralt i plantagen, med 
smuk udsigt over havet, modne æbler m.m. 

• 2: Ved indgang til pakkeriet. 

Der er ikke adgang for pressen indendørs i 
lagerhal og pakkeri, men Lolland Kommunes 
fotograf leverer fotos til fri brug efterfølgende. 

Afgang

Pressebussen kører fra Fejø Frugt kort efter,  
at Dronningen er blevet vist indenfor i  
virksomhedens lagerhal.  

Fejø Frugt

Fejø er kendt for sit milde klima og lange 
tradition for dyrkning af frugt. Det om-
kringliggende Smålandsfarvand og 200 
solskinstimer mere end landsgennemsnit-
tet giver perfekte forhold for frugtavl. 

Laust Spandet Jensen, ejer af Fejø frugt, 
startede i 1997 med at plante de første 
frugttræer. I dag driver Fejø Frugt/Vester-
led Frugtplantage i alt 425 hektar jord på 
Fejø, hvoraf de 120 hektar er med hen-
holdsvis æbler, pærer og blommer. 1/3 er 
økologisk og 2/3 konventionel plantage.

Der er herudover opført et topmoderne 
såkaldt ULO-lager (Ultra Low Oxygen) og 
tilhørende pakkeri, hvor også frugt fra 
andre frugtavlere opbevares, før det bliver 
distribueret ud til danske supermarkeder.   

Fejø Frugt
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Næste stop på ruten er Fejø Børne- og Kultur-
hus. Her vil Dronningen blive modtaget i sko-
legården af Niels Sloth Larsen, der er formand 
for huset, og modtage blomster fra Alfred 
Hermansen, der går i 0. klasse. 

I huset vil Dronningen komme til at høre om 
skolen, opleve aulaens flotte malerier, møde 
nogle af husets frivillige kræfter, og der vil 
være underholdning med sang og musik. 

Arbejdsforhold

Der er tre pressepools: 

1. Udenfor i gården. Tæt ved indgangen. 
2. I bygningens aula. 
3. I bygningens gymnastiksal. 

Der er begrænset plads indenfor. Pladserne vil 
blive fordelt i akkrediteringsprocessen. 
 
Afgang

Pressen skal afsted lidt før, at Dronningens be-
søg er slut. Vær opmærksom på signal.  

Fejø Børne- og Kulturhus

Fejø Børne- og Kulturhus ligger i en gam-
mel skolebygning, der er opført i 1960. 
Skolen havde dengang over 100 elever. 

Skolen blev drevet som et kommunalt  
tilbud frem til 2015. Herefter blev byg-
ningen overtaget af den selvejende institu-
tion Fejø Børne- og Kulturhus. 

I dag rummer bygningen et dagtilbud med 
17 børn og 5 medarbejdere, og et skoletil-
bud med pt. 9 elever og 1 lærer fra 0.-4. 
klasse. Skolen er en satellit af privatskolen 
Stenoskolen i Nakskov. 

Herudover rummer bygningen mange af 
øens kultur- og fritidsaktiviteter. Den dag-
lige ledelse og drift er baseret på frivillige 
kræfter. 

Kunst i aulaen
  
Den første skoleleder Markus Hummelmose 
var ven med maleren Arnold Petersen. Han 
udsmykkede derfor i 1969 skolens aula med 
vægmalerier fra de nordiske lande. 

Malerierne blev i 2017 renoveret af en lokal 
kunstner, Pernille Helt-Andersen. 

Malerier i aula

Fejø Børne- og Kulturhus  

Malerier i aula
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H.M. Dronningen skal spise frokost på traktør-
stedet på Hideaway vingård. 

Her er der ikke adgang for pressen. Dog vil der 
være en fotomulighed foran traktørstedet før 
frokosten. 

Pressebussen kører umiddelbart herefter til 
Fejø Ny Kro, hvor der vil være frokost og god 
plads til at arbejde. 

Frokost

Foto: Hideaway Vingård
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Hideaway 

Hideaway Vingård ligger på øens højeste punkt,  
Store Højbjerg, 18 meter over havet. Ejendom-
men lyser op i landskabet med varme, sydland-
ske farver og stil. 

Hideaway er en moderne gastroturisme-virk-
somhed, baseret på egen vinavl og vinprodukti-
on med traktørsted og gæstehytteudlejning.

Konceptet er enkelt; Det skal være lækkert, 
med de bedste råvarer og uden for store arm-
bevægelser. Der bruges i vidt omfang lokale 
råvarer, figener af egen avl og pasta fra øens 
italienske pastamager; Diego Principato. 

Vingårdens grundlægger Jens Michael Gunder-
sen, fik i 1998 - som den første dansker - en 
international pris for sin rødvin i Italien. Michael 
døde i 2018, men hans hustru Karin Hvidtfeldt 
har siden drevet stedet på egen hånd. 

Virksomhedens mission er at være et fyrtårn for 
produktion af vin i høj kvalitet, og at være loko-
motiv for udvikling af vinproduktion og gastro-
turisme på Fejø. I dag er der hele 13 hobbyvin-
gårde på Fejø, hvoraf minimim to arbejder på at 
blive erhvervsavlere. Ligeledes er der i dag hele 
11 spise-/kaffesteder på Fejø. 



Dybvig Havn - Ceremoni

Efter frokosten vil Majestæten tage til Dybvig 
Havn, hvor dagens ceremoni finder sted. 

Her vil borgmester Holger Schou Rasmussen 
holde en kort tale, Dronningen vil få overrakt 
øens gave, og der vil være musik med en lokal 
kunstner - Heidi Jensen – der sammen med 
Fejøs skolebørn vil synge en sang, der er  
skrevet specielt til dagens besøg.

Arbejdsforhold

Der er tre pressepools på området: 

• 1: Tæt ved kajen, hvor Dronningen an-
kommer og går ned langs bygningen. Når 
Dronningen nærmer sig, skal pressen flytte 
fra pressepool 1 til pressepool 2 eller 3. 

• 2: Til højre for bygningen. 
• 3: For enden af bygningen.  

Afgang

Når ceremonien er slut, skal Dronningen videre 
mod Askø/Lilleø, og sejler ud fra Dybvig Havn. 

Vi har to hurtiggående både til rådighed for 
pressen, der vil være på Askø/Lilleø før Dron-
ningens båd. En til udstyr, en med plads til 8 
personer. Pladserne vil blive fordelt i  
akkrediteringsprocessen. 

Pressefolk, der ikke får en plads på båden,  
vil i stedet blive kørt til færgen, hvor turen  
går retur til Kragenæs. 

Dybvig Havn

Dybvig Havn er en hyggelig lystbådehavn. 
Her afholdes blandt andet Æblets Dag, 
hvor man ved æblehøsten fejrer frugten, 
som øen er så kendt for. 

En gang om året er der træskibsstævne i 
havnen, hvor træskibssammenslutningen 
har en uges arrangement med ældre skibe 
fra den snart svundne tid. 

Herudover har Fejø Drivkvaselaug til huse 
på havnen. De ejer og vedligeholder to af 
de originale drivkvaser fra bådebyggerne i 
Dybvig; Kristian Mortensens Mæfikken fra 
1917 og Carl Nielsens Christiane fra 1918. 

Sidstnævnte har altid hørt til på Fejø, og 
blev i 2010 udnævnt til historisk monu-
ment af Skibsbevaringsfonden.



Dybvig Havn - Ceremoni
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Pressen ankommer i båd til Askø Havn. Even-
tuelle pressefolk, der alene skal være med på 
Askø, og ikke på Fejø, kan møde os ved pres-
seområdet på Askø Havn. 

Dronningen ankommer til Askø klokken 13.45. 
Her vil hun blive modtaget af: 
 
• Jørgen Gosmer, sognefoged
• Ole Hansen, havnefoged
• Marianne Pilhøj Thomsen,  

formand for Askø/Lilløs beboerforening

Dronningen vil få overrakt en blomsterbuket 
af Flora Emilie Gosmer Smith, som er 6 år og 
barnebarn af sognefoged Jørgen Gosmer. Blom-
sterne er plukket på egnen og bundet af den 
lokale Tove Raunstrup. 

Arbejdsforhold

Der er en enkelt pressepool på området. Det er 
umiddelbart foran Dronningens ankomssted. 

Afgang

Pressebussen skal også her afsted før Dronnin-
gens bus. Vær opmærksom på signal. 

Askø Havn - Ankomst Askø  

Askø og Lilleø er to små øer, der er forbun-
det af en ca. 700 meter lang dæmning. De 
er kendt for deres charme, helt særlige lys 
og smukke solnedgange. 

Historien forlyder, at Margrethe den 1. 
påbød bønderne at plante masser af frugt-
træer på deres gårde – og siden da har der 
altid været frugt på Askø og Lilleø. 

Øerne har desuden et stort fugleliv med 
både havørne og spændende vadefugle i de 
flade strandenge. 

I de seneste år er det blevet populært både 
at cykle og ro i kajak rundt om de to øer. 

Sommerhusområdet – Askø Strandvig – 
blev udstykket i 1967 med 161 parceller på 
ca. 1.000 m2 pr. grund. Der er i de senere 
år sket et generationsskifte, så der nu igen 
er mange børnefamilier på øen. 

Lidt om Askø
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Dronningens første stop på Askø er Askø Mu-
seum. Her vil Dronningen blandt andet komme 
til at se forskellige arbejdsredskaber, en skole-
stue, tøj og gamle køkkenredskaber. På væg-
gene hænger desuden fotos af Dronningen selv 
som ung og flere af Dronningens forfædre. 

Arbejdsforhold

Der er ikke adgang for pressen indendørs på det 
lille museum, da det er meget små rum. Lolland 
Kommunes fotograf leverer i stedet fotos efter-
følgende til fri brug. 

Der er til gengæld gode arbejdsforhold uden-
dørs, hvor Dronningen ankommer. 

Afgang

Pressebussen skal også her afsted før Dronnin-
gens bus. Vær opmærksom på signal. 

Askø Museum 

Askø museum er et lille, lokalhistorisk mu-
seum, der ligger i en udbygning ved Askø 
Præstegård. 

Her har en gruppe engagerede øboere 
siden 1994 samlet genstande og fotos fra 
Askø og Lilleø, der fortæller om livet for 
de omkring 200 indbyggere på øerne fra 
omkring 1850-1950.

På Askø er der desuden blevet fundet to 
skolæstøkser med 30 års mellemrum. De 
befinder sig i dag på Nationalmuseet.

Askø Museum



Efter Dronningens besøg hos Askø Museum, 
kører Dronningen videre til øens købmand. 

Her vil Dronningen blive budt indenfor og få hi-
storien om, hvordan frivillige kræfter har valgt 
at drive købmanden i fællesskab, så der fortsat 
er en indkøbsmulighed lokalt. 

Arbejdsforhold

Der er begrænset plads hos købmanden, og 
der vil derfor kun være få, der kan komme med 
ind. Lolland Kommunes fotograf leverer fotos 
efterfølgende. 

Desuden kan pressen fotografere udenfor, når 
Dronningen ankommer. 

Afgang

Pressebussen skal også her afsted før Dronnin-
gens bus. Vær opmærksom på signal. 

Andelskøbmanden

Andelskøbmanden

Askø Andelskøbmand blev oprettet i 2010 
ved hjælp af andelsbeviser. Det gjorde det 
muligt at indkøbe et varelager. 

Butikken drives alene af frivillige kræfter, 
og nyder desuden godt af stor opbakning 
fra både fastboende og sommerhusgæster. 

Bus Dronning

Bus Presse
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Fra Askø går turen videre til Lilleø, hvor Dron-
ningen vil blive modtaget af Adam Saunte, der 
blandt andet driver Lilleø Vin. 

Dronningen vil her få overrakt blomster af Lia 
Krisiansdottir Lund Hjerrild på 7 år. Hun er 8. 
generation af familien Lund på Lilleø og bar-
nebarn til Hans Lund, der driver en stor del af 
øens plantager. 

Besøget indledes i gårdbutikken på Lilleøvej, 
hvor der vil være smagsprøver på et par af 
øens produkter. Herefter vil Dronningen blive 
vist rundt på Lilleø i en golfbil, hvor der gøres 
et stop i plantagen med udsigt over vandet. 

Dronningen slutter dagens besøg i familien 
Sauntes jagthytte, hvor Claus Meyer byder på 
frugtkager. 

Lilleø

Fra Askø Museum

Askø Præstegård - Her har mu-
seet overtaget en gammel stald-
bygning. Bedre foto kommer...

Lilleø er blot 84 hektar stor. Den har 6 fast-
boende borgere og i alt 10 huse. 

Øen består primært af natur og landbrug, 
herunder plantagerne, som på grund af et 
helt særligt klima stortrives på øen. 

Der er generelt mindre risiko for nattefrost 
om foråret, og luftens saltindhold og jord-
bundens særlige mineralsammensætning 
menes at udsætte træerne for en mild form 
for stress, der fremmer dannelsen af aroma 
og farve i frugterne.

Der har været dyrket frugt på Lilleø i mange 
generationer. Ikke mindst i familien Lund,  
som fortsat bor på øen og driver frugtavl 
baseret på både gamle plantager og nyere 
beplantninger. 

Mad- og vinentusiaster 

Øen har desuden været samlingssted for en 
gruppe passionerede mad- og vinentusiaster 
- heriblandt Claus Meyer, Anders Selmer og 
René Redzepi. 

På Lilleø’s sydvendte skråninger blev der så-
ledes i 2006 plantet en blanding af primært 
hvide ædle franske druer som Sauvignon 
Blanc, Riesling, Pinot Gris og Silvaner

I dag produceres årligt 6-7.000 flasker af for-
skellige hvidvine, mousserende vine og en sær-
lig Lilleø ”sauterne” vin på Solaris Noble Rot. 

I 2021 åbnede Lilleø gårdbutik, hvor man kan 
få lokale produkter produceret på øens frugter 
og druer.

Apple Flower Festival

Øen huser derudover også den såkaldte Apple 
Flower Festival - en musik- og madfestival med 
op mod 700 deltagere hvert år. 

Herudover bliver der afholdt en årlig ”Island-
man” - et triathlon, hvor gæsterne konkurrerer 
i svømning, kajak og løb mellem, rundt om og 
på Lilleø/Askø.

Arbejdsforhold

Der er to presseområder: 
• 1: I gårdbutikken. 
• 2: I plantagen. 

Der er ikke adgang for pressen ved det afslut-
tende kagearrangement. Pressens program 
slutter dermed ved den sidste fotosession i 
plantagen. 

Afgang 

Pressebussen kører retur til Askø Havn umid-
delbart efter Dronningens besøg i plantagen. 
Herfra tager vi færgen til Bandholm klokken 
16.10, og kører derfra til Kragenæs med for-
ventet ankomst cirka klokken 17.00. 

Adam Sauntes jagthytte på Lilleø 



Lilleø plantage
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Lolland Kommune
Jernbanegade 7
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