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ERHVERV: Tre 
udvalgte Helsin-
gør-virksomheder 
var onsdag efter-
middag heldig at 
få besøg af dron-
ning Margrethe, da 
regenten tog på den 
helt store rundtur 
under sit officielle 
besøg

Af Philip Horup

HELSINGØR: Dronningens 
første officielle besøg i Hel-
singør bød på et særdeles 
pakket program fra morgen 
til aften. Om eftermiddagen 
skulle dronningen på tre 
gange virksomhedsbesøg - 
og tidsplanen var detaljeret 
ned på minuttet.

Programsat til klokken 
14.22 begyndte rundturen 
således hos designvirk-
somheden Egeværk, der for 
alvor er blevet landskendt 
efter deltagelsen i DR-pro-
grammet ”Danmarks Næste 
Klassiker” tidligere i år.

Herefter gik turen videre 
til Bavarian Nordic i Kvist-
gård, der netop nu arbejder 
på at fremstille en corona-
vaccine, og som har fået held 
i sprøjten på børsen efter ud-
bruddet af abekopper, som 
virksomheden har en god-
kendt vaccine imod.

Slutteligt skulle dronnin-
gen besøge Ørsholt Gods i 
Gurre, hvor Peter Beier Cho-
kolade holder til, og byder på 
et rent overflødighedshorn 
af lækkerier, som senest har 
tiltrukket sig interesse fra 
Asien, hvor virksomheden 
satser stort på det japanske 
marked, og snart kan åbne 
en 300 kvadratmeter stor bu-
tik i Hokkaido.

Den stramme tidsplan 
skulle dog vise sig ikke at 
holde hele vejen, hvilket 
blandt andet hang sammen 
med Dronningens vedhold-
ne spørgelyst og generelt 
store interesse i de besøgte 
virksomheder.

Egeværk
På turens første stop hos 
de dygtige designere fra 
Egeværk faldt dronningen 
i hvert fald hurtigt i rigtig 
god snak med de to virksom-
hedsejere Mette Bentzen og 
Lasse Kristensen.

Dronning Margrethe er 
selv begejstret for at udfolde 
sig kreativt, og majestæten 
betragtede betaget de man-

ge finurlige møbler i show-
roomet og værkstedet.

Egeværks kreationer har 
en nærmest skulpturel for-
nemmelse over sig, og Mette 
Bentzen fortalte dronnin-
gen om virksomhedens fi-
losofi, og om hvordan virk-
somheden hele tiden forsø-
ger at udfordre, hvad der 
overhovedet er muligt.

- Processen tager lang tid. 
Vi begynder med mindre 
modeller, og så skalerer vi 
løbende op og ser, om mate-
rialerne vil det, vi gerne vil. 
Og så bruger vi utroligt lang 
tid på at pudse, hvilket fore-
går i hånden, siger Mette 
Bentzen om det håndarbej-
de, der blandt andet ligger 
bag de fantastisk smukke og 
kurvede glasskibe, som hø-
rer til blandt Egeværks mest 
ikoniske værker.

Netop sådan et har dron-
ningen stående derhjemme, 

da hun i januar fik skænket 
et speciallavet glasskib af 
virksomheden i forbindelse 
med regentens 50-års jubi-
læum.

Dronningen testede også 
flere af Egeværks møbler – 
blandt andet en lang kurvet 
og kulsort bænk, der ved 
første øjekast så ret hård ud, 
men dronningen så nu ud til 
at sidde helt godt, som hun 
kørte fingrene langs møb-
lets fine detaljer.

Der kunne hun dog ikke 
blive siddende, da turen 
snart gik videre til den børs-
noterede medicinalvirk-
somhed Bavarian Nordic, 
der har hovedsæde i Kvist-
gård.

Bavarian Nordic
Kvistgård-virksomheden er 
ikke bare kommunens stør-
ste virksomhed – det er med 
al sandsynlighed også den 

bedst bevogtede. Pressen 
skulle således gennemgå et 
check med billedlegitima-
tion, før vi blev lukket igen-
nem et større checkpoint 
– og hele seancen foregik vel 
at mærke udenfor på parke-
ringspladsen langt fra selve 
den hemmelige produktion.

Dronningen kunne dog 
suse gennem sikkerheds-
kontrollen i sin Bentley, og 
hun blev modtaget af et helt 
menneskehav med dan-
nebrogsflag og store smil. 
Bavarian har omkring 600 
ansatte alene i på lokationen 
i Kvistgård, og mange af dem 
havde taget en lille pause fra 
arbejdet for at byde majestæ-
ten ordentligt velkommen.

- Vi er meget stolte over at 
have dem på besøg, og vi har 
glædet os til at vise, hvordan 
vi fremstiller vacciner her 
på fabrikken i Kvistgård. Vi 
har meget strenge krav til 

sikkerheden, og alt omkring 
produktionen skal være helt 
rent, så vi har blandt andet 
regler for vores tøj og luft-
miljøet, forklarede repræ-
sentanter fra virksomheden 
i et telt specielt opstillet til 
lejligheden, og dronningen 
lyttede interesseret, men 
undrede sig også lidt over, 
at hun var blevet sat foran et 
hønseæg.

Ægget var der dog en god 
forklaring på.

Bavarians koppevaccine – 
der netop nu er ekstrem ef-
terspørgsel på grundet det 
globale udbrud af abekopper 
– bliver nemlig fremstillet 
ved hjælp af hønseæg, hvor 
virusset dyrkes, og hele pro-
cessen tager 18 dage, fortalte 
repræsentanter fra virk-
somheden. Det er selvsagt 
en svær øvelse at forklare 
fremstillingen af en kompli-
ceret vaccine på et kvarters 

tid, så almindelige dødelige 
og dronninger kan forstå 
det, men Bavarian Nordic 
gav det et forsøg.

Efter den spændende vac-
cinegennemgang gik den 
royale rundtur fem kilome-
ter stik nord mod destinati-
onen Ørsholt Gods – Godset 
som chokoladekongen Peter 
Beier erhvervede sig i 2006, 
og siden har udvidet af flere 
gange, så der er blevet plads 
til den voksende forretning.

Peter Beier
Den seneste – tredje – om-
bygning af produktionsfaci-
liteterne var lige netop ble-
vet færdiggjort til dronnin-
gens besøg, så den røde løber 
kunne rulles ud.

Sidste år fejrede Peter 
Beier Chokolade 25-års ju-
bilæum, og det gjorde man 
med virksomhedens hid-
til bedste regnskab. Det 
skyldtes i høj grad, at Peter 
Beier har fået et nyt forret-
ningsben at stå på i form af 
hjemmelavet is. Is som bli-
ver lavet med lokale råvarer 
som mynte og jordbær og 
komælk fra gården i Gurre – 
Dronning Margrethe fik da 
heller ikke lov til at forlade 
det hyggelige landsted, før 
hun havde fået sig en stor is.

- Besøget er gået over al 
forventning, sagde en glad 
direktør og bestyrelsesfor-
mand i Peter Beier til Frede-
riksborg Amts Avis:

- Det er jo dejligt, når du 
har gæster, at de kan lide, 
det du laver, og som mad-
mand, at de gerne vil smage 
på det, du serverer, fortsatte 
han.

Dronning Margrethe blev 
hos Peter Beier inviteret in-
denfor i selve produktionslo-
kalerne, videre i orangeriet 
med ægte kakaoplanter, fal-
ske papegøjer og tropisk kli-
ma, og turen sluttede altså i 
godsets populære is-og cho-
koladebutik.

Rigtig mange mennesker 
var mødt op på Godset for at 
vinke til dronningen, men 
tålmodigheden var ved at 
løbe ud for en af de yngste 
royalister, der ikke kunne 
vente med at vinke til dron-
ningen:

- Kom nu dronning Mar-
grethe! råbte drengen med 
lys stemme ud over pladsen.

Eller også var det simpelt-
hen bare den unge mands 
is-sult, der tog over, for lige 
efter dronningen var kørt, 
stimlede alle de mange vin-
kere sammen i kø til at få 
samme menu som dronnin-
gen.

Royal rundtur: Dronningen  
passerede sikkerhedsvagter, 
aede en bænk og !k en kæmpe is

Besøgene var ikke som sådan o!entlige, men der var dog folk klar til at tage imod dronningen, hvorend det skulle være - således også her på 
Bavarian Nordic, hvor medarbejderne stod klar med "ag, og dronningen kvitterede naturligvis med hendes kendte vink.  Foto: Kenn Thomsen 

Helsingør Kommune og Kongehuset har sammen fundet frem til de 
tre virksomheder, der #k #nt besøg. Her er vi hos Egeværk i Helsingør.

Borgmester Benedikte Kiær (K) fulgte dronningen rundt hele dagen. 
Det o$cielle besøg i Helsingør ventes at koste kommunen 900.000 
kroner. Her er vi med hos Peter Beier Chokolade i Gurre. 


