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Her skal du stå, hvis du
vil vinke til dronningen

FAKTA
HER ER 
DRONNINGENS 
PROGRAM

KILDE: HELSINGØR KOMMUNE

10.00: Kongeskibet Dan-
nebrog anløber Kongekajen,
og Dronningen går i land. Liv-
gardens Musikkorps spiller
på kajen.

●

10.30: Dronningen kører i
karet fra Kongekajen til Råd-
huset med eskorte af Garde-
husarregimentets He-
steskadron. Ruten går ad
Strandgade og Stengade.

●

10.43: H.M. Dronningen
modtages af Byrådet på
Rådhuset i Helsingør (ikke
offentlig adgang).

●

11.45: H.M. Dronningen be-
søger biblioteket på Kultur-
værftet (begrænset offentlig
adgang, men mulighed for
at vinke udenfor).

●

12.40: Officiel frokost på
Marienlyst Strandhotel (ikke
offentlig adgang).

●

14.22: H.M. Dronningen be-
søger virksomheden Ege-
værk.

●

15.02: H.M. Dronningen be-
søger Bavarian Nordic.
●

15.48: H.M. Dronningen be-
søger Peter Beier.
●

19.30: Reception på Kon-
geskibet for indbudte gæ-
ster. Underholdning på Kon-
gekajen ved blandt andet
Musikskolen.

●

Claus Kjærsgaard
CKJ@jfmedier.dk

Der må vinkes til Dron-
ning Margrethe når hun
onsdag den 1. juni besø-
ger Helsingør. Foto:
Mads Claus Rasmus-
sen/Ritzau Scanpix

DRONNINGEHYLDEST: Onsdag
den 1. juni aflægger Dron-
ning Margrethe sit første offi-
cielle besøg i Helsingør i for-
bindelse med fejringen af
hendes 50 års jubilæum som
regent.

Selv om majestæten er i
Helsingør og omegn i næsten
ti timer, så er der nogle gan-
ske bestemte tidspunkter,
man bør skrive sig bag øret,
hvis man vil give majestæten
en hilsende hånd.

Først og fremmest er det
klokken 10.00, at kongeski-
bet Dannebrog anløber Kon-
gekajen, og dronningen går i
land.

Fra klokken 10.30 kan man
se dronningen køre i karet på
strækningen fra Kongekajen
til rådhuset. Ruten går over
Strandgade og Stengade.

Her gælder det om at være
rettidig, for efter planen er
det allerede klokken 10.43, at
dronningen skal modtages af
byrådet, og her er der ikke of-
fentlig adgang.

Resten af dagen er der ikke
offentlig adgang. Man kan
dog vinke til majestæten
udenfor, mens hun fra klok-
ken 11.45 besøger biblioteket
på Kulturværftet.

Efter udbrud af sjælden
sygdom: Lokal virksomhed
sikrer aftale i millionklassen
Det kan meget vel være, at virksomheden
bliver nødt til at gå på jagt efter ansatte, for
der bliver fuld damp på kedlerne i Kvistgård
i den kommende tid, vurderer talsmand.

Kristoffer Hanberg Clemmensen
khc@jfmedier.dk

Forleden meddelte Bavarian Nordic, at man havde indgået en aftale
med USA om levering af op mod 13 millioner koppevacciner. Foto: Lars
Johannessen

ningscenter og produktion.
- Der er fuld knald på ked-

lerne i Kvistgård, og det kan
sagtens tænkes, at de får end-
nu mere travlt, siger han og
uddyber, at han endnu ikke
har overblik over, hvorvidt
Bavarian Nordic nu vil gå på
jagt efter flere medarbejdere.

- Det bliver i hvert fald ik-
ke negativt for bemandingen.
Nærmere tværtimod, for det
skærper behovet for folk der-
ude.

Aftale med USA
Biotechselskabets koppevac-
cine, Imvanex, er udelukken-
de godkendt til brug mod
abekopper i USA og Canada
og er den eneste vaccine, som
har opnået reguleret godken-

Virksomheden med om-
kring 500 ansatte i Kvistgård
oplyser, at den er i kontakt
med flere andre regeringer
om levering af koppevacci-
nen.

Vicepræsident for investor
relations i Bavarian Nordic,
Rolf Sass Sørensen, fortæller
til Helsingør Dagblad, at
nyheden er 'fantastisk' og
spår samtidig, at man går en
travl tid i møde i Kvistgård,
hvor selskabet har forsk-

delse noget sted i verden.
Som det fremgik i Helsin-

gør Dagblad, meddelte Bava-
rian Nordic forleden, at sel-
skabet havde indgået en afta-
le med USA om levering af op
mod 13 millioner doser af
koppevaccinen.

Dengang sagde Rolf Sass
Sørensen, at aftalen ikke æn-
drede ved Kvistgård-virk-
somhedens forventninger til
det kommende regnskab,
men nu er tonen en anden.

Underskud
- Jeg kan ikke sige, om den
nye aftale er større eller min-
dre end den, vi lavede med
USA. Men den er tilstrækkelig
stor til, at vi nu justerer for-
ventningerne, siger han.

ERHVERV: Bavarian Nordic har
indgået en aftale med et
unavngivet land om levering
af selskabets koppevaccine.

Bestillingen er kommet i
kølvandet på smitten med
abekopper, som nu er rap-
porteret i mere end 15 lande
- heriblandt Danmark.

Bavarian Nordic præsente-
rede forleden et underskud
på 272 millioner kroner for
første kvartal af 2022. For-
ventningen var, at under-
skuddet i løbet af den reste-
rende del af regnskabsåret
ville vokse til et underskud på
op til 1,3 milliarder kroner.

Aktie på himmelflugt
Nu formoder biotechselska-
bet, at underskuddet ikke
overstiger 1,2 milliarder kro-
ner - altså at underskuddet
bliver 100 millioner kroner

lavere end først antaget.
Trods bange anelser om

underskud kunne Bavarian
Nordic tidligere på ugen glæ-
de sig over, at værdien på
dens aktie nærmest eksplo-
derede.

Cirka 60 procent steg vær-
dien, efter virksomheden of-
fentliggjorde, at den havde
lukket en aftale med en
unavngiven europæisk na-
tion, og det fik finansmediet
MarketWire til at vurdere, at
selskabet var blevet syv milli-
arder kroner mere værd.


