
H.M. Dronningens besøg i Helsingør Kommune den 1. juni 2022 i forbindelse med sommertogt med 
Kongeskibet Dannebrog 

 
Presseprogram 
Praktisk information 
Pressedækning af Hendes Majestæt Dronningens besøg i Helsingør Kommune den 1. juni 2022 kræver akkreditering og poolkort. 
Akkreditering og poolkort udstedes af Helsingør Kommune, og bæres synligt under besøget. Medierepræsentanter skal på forespørgsel 
kunne identificere sig selv med foto-ID. 
 
Ansøgningsfristen for akkrediteringen er onsdag den 25. maj klokken 12.00. Eventuel fordeling af pool-pladser, hvor der er begrænset 
antal pladser, udsendes inden pressebriefingen. 
 
Ansøgning om akkreditering og pool-pladser foretages gennem en formular på Helsingør Kommunes hjemmeside. 
Der vil blive holdt en pressebriefing onsdag den 1. juni klokken 8.00, hvor dagens program gennemgås. Pressen ankommer klokken 7.45, 
hvor der bliver udleveret akkrediteringskort og pool-kort samt pressemateriale. Ved pressebriefingen udleveres det endelige 
presseprogram med eventuelle rettelser/justeringer, baggrundstekster og klausulerede informationer. 
 
I forbindelse med besøget vil der blive stillet en pressebus til rådighed til de programpunkter, hvor afstanden kræver det. Ved 
tilmeldingen er det vigtigt at angive, om man ønsker at benytte pressebussen i løbet af dagen. Der er begrænset eller ingen 
parkeringsmulighed på besøgsstedet, hvorfor Kommunen opfordrer pressen til at tilmelde sig pressebussen.  Hvis der ønskes parkering af 
ob-vogne skal dette angives skriftligt til nedenstående kontakt.  
 
Kontaktpersoner 
Jesper Tidemann, presserådgiver  
Tlf. 21935986 
jti12@helsingor.dk 
 
Susanne Foldberg, journalist 
Tlf. 25312137 
sfo12@helsingor.dk 

mailto:jti12@helsingor.dk
mailto:sfo12@helsingor.dk


Programpunkt: Tid og sted: Yderligere detaljer: Pools: Mødetid og sted 
for pressen: 

Pressebus: 

Pressebrief  Ankomst. Udlevering af 
presseakkrediteringskort 
og 
adgangskort til 
pressepools 
samt pressemateriale v. 
Jesper Tidemann og 
Susanne Foldberg, 
Helsingør Kommune. 

 Ankomst kl. 7.45 
Sted:  
Toldkammeret  
Havnepladsen 1. 
3000 Helsingør 
  
Wifi-netværk:  
Kv-publikum 
(kræver ikke 
password) 
 

Ingen 

Pressebrief  Pressebriefing ved 
Jesper Tidemann, 
presserådgiver, 
Helsingør Kommune. 
 
Kommunen er vært ved 
morgenmad. 

 Start kl. 8.00 
Sted: 
Toldkammeret  
Havnepladsen 1. 
3000 Helsingør 
 
Fælles afgang 
mod havnen kl. 
8.50 

Pressen spadserer 
samlet til havnen 

Kongeskibet 
Dannebrog 
anløber 
Kongekajen 

10.00 
Ved 
Kongekajen 

Modtagelseskomité: 
Borgmester Benedikte 
Kiær og ægtefælle Lars 
Dam 
1.viceborgmester Mette 
Lene Jensen 
Regionsrådsformand 
Lars Gaardshøj, Region 
Hovedstaden 

2 pools begge med 
udsigt til modtagelsen 
af Dronningen. 
 
Pool 1A: På kajen med 
udsigt til Dronningens 
ankomst og 
modtagelse på kajen 
(plads til alle) 
 

Ankomst kl. 9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen 



Biskop Peter Birch, 
Helsingør Stift 
Retspræsident Henrik 
Johnsen, Retten i 
Helsingør 
Politidirektør Mogens 
Hendriksen, 
Nordsjællands Politi 
Chef for landsdelsregion 
Øst Oberst Peer Sander 
Rouff 
Havnechef Martin 
Vestergaard 

1B: på forhøjning ved 
kranen på kajen med 
udsigt til Ankomst 
(Plads til alle) 
 
Pressen kan på stedet 
vælg frit mellem de to 
pools. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang kl. 10.20 
mod Rådhuset 

H.M. 
Dronningen 
kører i karet 
gennem byen 

10.30 ved 
Kongekajen 

Dronningen kører i karet 
til Rådhuset med eskorte 
af 
Gardehusarregimentets 
Hesteeskadron 

2A: Foran 
Skibsklarerergaarden. 
Udsigt til kareten samt 
frivillige foran 
Skibsklarergergaarden, 
der er klædt i tøj fra 
Sundtoldens tid 
(begrænset antal 4 
stk.) 
 
2B: Altan langs ruten 
(begrænset antal 
pladser 2 stk.) 
 
Øvrig presse må 
placere sig frit langs 
ruten i 
publikumsområdet. 
Det er pressens eget 

 Pressemedarbejder 
følger pressen til 
pool 2A, 2B  
eller 3A og 3B 



ansvar at være til 
stede ved Rådhuset 
senest kl. 10.35 eller 
11.35 på 
Kulturværftet, hvis 
man ikke dækker 
ankomsten eller 
modtagelsen på 
Rådhuset.  
 
 

H.M. 
Dronningen 
modtages af 
Byrådet på 
Rådhuset i 
Helsingør 

Kl. 10.43 
 
Adresse:  
Stengade 
59, 3000 
Helsingør 

Dronningen modtages 
på Rådhuset, hvor 
borgmesteren holder sin 
officielle tale, 
Dronningen møder 
byrådsmedlemmerne 
samt modtager den 
officielle gave fra 
Helsingør Kommune. 

3A: Foran Rådhus med 
udsigt til Dronningens 
ankomst til Rådhuset 
(Begrænset antal 
pladser 8 stk.). 
 
3B: I Byrådssalen (til 
venstre) med udsigt til 
borgmesteren der 
holder tale samt 
Dronningen der lytter 
og senere hilser på de 
enkelte 
byrådsmedlemmer. 
Samt udsigt til 
Dronningen der 
modtager den 
officielle gave fra 
Helsingør Kommune. 
(Begrænset antal 
pladser 6 stk.)  

Ankomst kl. 
10.35: 
Sted: Pool  
3A foran 
Rådhuset.  
 
Ankomst kl. 
10.50: 
Sted: Pool 3B 
samt Blå Værelse 
i Rådhussalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen 



 
NB. Der er mulighed 
for både at være til 
stede ved ankomsten 
samt i Byrådssalen. 
Hvis ikke man har 
plads i de to pools i 
Byrådssalen kan 
borgmesterens tale 
høres fra Blå Værelse, 
som ligger i 
forlængelse af 
Byrådssalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang kl. 11.25:  
Presse mødes 
foran Rådhuset 
og går i samlet 
flok til 
Kulturværftet  

H.M. 
Dronningen 
besøger 
biblioteket på 
Kulturværftet 

11.45-12.30 
Adresse: 
Allégade 2, 
3000 
Helsingør 

Midt i hjertet af 
Kulturværftet ligger det 
moderne bibliotek, som i 
2015 blev udnævnt til ét 
af de to bedste i Europa 
af Library Ranking 
Europe. Biblioteket 
besøges dagligt af over 
1000 mennesker, og 
tilbyder legestuer, it-
kurser, fredagscaféer 
med forfattere, 

4A: Foran 
Kulturværftet ved 
indgangen til 
biblioteket. Med 
udsigt til Dronningens 
ankomst med 
Kulturhavnen, 
Kronborg og tilskuere 
som baggrund 
(ubegrænset plads) 
 
 

Ankomst kl. 
11.35: 
Pressen på plads i 
enten pool 4A 
eller 4B. 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen 



børneteater, aktuelle 
foredrag, og meget 
andet. 
 
Biblioteket er indrettet 
ud fra principperne for 
byrum. I forskellige 
distrikter er bøger og 
andre medier samlet 
under temaer, fx Kloden 
med alt om rejser og 
verden eller Salonen 
med film, musik og 
litteratur. Torvene 
mellem distrikterne 
fungerer som møde-, 
samlings- og 
udstillingssteder og 
danner ramme om alt 
fra forfattermøder og 
poesiaftener til film- og 
læseklub-
arrangementer. 

4B: På biblioteket 
foran ”Hulen. Her 
bliver Dronningen 
præsenteret for 
”Hulen”, som er en 
slags amfiteater, hvor 
der på dagen er 
samlet børn, der er i 
gang med en 
læseaktivitet, når 
Dronningen gør et 
stop på rundvisningen. 
(Plads til 6 personer)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang kl. 12.00: 
Pressen mødes 
foran 
Kulturværftet, 
hvor der er 
arrangeret bus til 
Marienlyst 
Strandhotel.  

Kommunens 
officielle 
frokost på 
Marienlyst 
Strandhotel 

12.40-14.10 
 
Nordre 
Strandvej 2 
A, 3000 
Helsingør 

Hotellet er opkaldt efter 
Frederik den Femtes 
dronning, Juliane Marie, 
og blev grundlagt i 1861. 
Hotellet tiltrak også 
både Kong Christian den 
Niende og hans bror 

5A: Foran Marienlyst 
Strandhotel med 
udsigt til gæsternes og 
Dronningens ankomst 
til frokosten 
(ubegrænset) 
 

Ankomst kl. 
12.10:  
Pressen på plads, 
hvis man ønsker 
at dække 
gæsternes 
ankomst samt 

Pressebus 



Prins Hans, som boede 
hver sommer i hotellets 
fornemme værelse nr. 
15. Den russiske zar 
spiste frokost med hele 
sit følge, og prinsen af 
Wales nød en god 
middag i restauranten. 
Kronprins Frederik, den 
senere Kong Frederik 
VIII, gav hotellet 
privilegier til at flage 
med splitflag, benytte 
kongekrone i sit 
bomærke og til at drive 
casino, og dermed var 
Casino Marienlyst det 
første casino i Danmark. 
 

 Dronningens 
ankomst 
 
Afgang til 
pressefrokost kl. 
12.55: 
Der er arrangeret 
pressebus fra 
hotellet til 
frokost for 
pressen på 
Toldkammeret 
Havnepladsen 1, 
3000 Helsingør 
 
Wifi-netværk:  
Kv-publikum 
(kræver ikke 
password) 
 
Afgang kl. 14.00: 
Pressen bliver 
kørt i bus fra 
Toldkammeret til 
Egeværk   

H.M. 
Dronningen 
besøger 
Egeværk 

Kl. 14.22 
Adresse: 
Industrivej 
12, 3000 
Helsingør 

Besøg på 
Egeværks 800 kvm store 
værksted og gallerirum. 
Her opleves det 
sublime træhåndværk og 
kunstneriske udtryk der 
ofte tager udgangspunkt 

Pool 6A: Udenfor ved 
ankomsten (plads til 
alle) 
 
Pool 6B: I showroom 
hvor Dronningens 
præsenteres for nogle 

Ankomst kl. 
14.15 
Pressen på plads i 
enten pool 6A 
eller 6B 
 
 

Pressebus 



i en følelse af ligeværdig 
sameksistens i forholdet 
mellem menneske og 
natur.  
Egeværk er gennem de 
senere år blevet den 
nordiske stemme i en ny 
bølge af samtidskunst, 
der dyrker træet som 
materiale. 
 

af de værker, som 
produceres på 
Egeværk (plads til 4 
stk.) 
 
Pool 6C: I værkstedet, 
hvor Dronningen 
bliver præsenteret for 
nogle af de håndværk 
og metoder Egeværk 
arbejder med. 
(ubegrænset) 
 
NB. Hvis man dækker 
ankomsten, er der 
ikke mulighed for at 
dække pool 6B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang kl. 14.40:  
Pressen samles 
foran Egeværk og 
kører videre til 
næste besøg hos 
Bavarian Nordic 

H.M. 
Dronningen 
besøger 
Bavarian 
Nordic 

Kl 15.02 
Adresse: 
Hejreskovvej 
10A, 3490 
Kvistgård 

Bavarian Nordic A/S er 
en bioteknologisk 
lægemiddelvirksomhed 
med speciale i forskning, 
udvikling og fremstilling 
af aktive 
kræftimmunoterapier og 
vacciner til smitsomme 
sygdomme. Senest er en 
vaccine mod COVID-19 

7A: Foran indgangen 
til Bavarian Nordic 
med udsigt til at 
Dronningen 
ankommer  
 
Der vil desuden være 
1-2 pools foran den 
pavillon, hvor 
Dronningen får en 

Ankomst kl. 
14.50: 
Ved ankomsten 
til Bavarian 
Nordics 
sikkerhedskontrol 
får pressen 
udleveret 
særskilt 
adgangskort som 

Pressebus 



under udvikling. 
Virksomheden blev 
stiftet i 1992, og havde 
Asger Aamund som 
bestyrelsesformand fra 
1992 til 2014 

rundvisning og 
præsenteres for 
forskellige dele af 
arbejdet med at 
udvikle og producere 
vacciner. Pladserne 
tildeles på dagen. 
 

skal bæres synligt 
under besøget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang kl. 15.20: 
Pressen kører i 
bus videre til 
næste besøg, og 
udleverede 
adgangskort skal 
afleveres ved 
afgang. 

H.M. 
Dronningen 
besøger Peter 
Beier. 

Kl 15.48 
Adresse: 
Ørsholt 
Gods, 
Ørsholtvej 
35, 3000 
Helsingør 

Peter Beier Chokolade 
har et solidt og 
bæredygtigt "fra Jord til 
Bord"-koncept, som går 
igennem hele deres 
produktion og ud i 
butikkerne. Deres 
chokolade er 100% 
håndlavet med 
anvendelse af 
kakaobønner fra egen 

Pool 8A:  
Foran indgangen til 
Peter Beier med udsigt 
til Dronningens 
ankomst og afgang 
(plads til alle) 
 
Pool 8B: I Orangeriet. 
Her bliver Dronningen 
præsenteret for 
virksomhedens egne 
kakaotræer. Her vil 

Ankomst 15.30: 
Pressen 
ankommer og 
tager opstilling 
foran Peter 
Beiers 
virksomhed 
 
 
 
 
 

Pressebus 



plantage og råvarer fra 
Ørsholt Gods. 

hun blandt andet få 
præsenteret en 
kakaofrugt (hugges op 
med sabel), og få lov 
til at smage på en frisk 
kakaobønne 
(begrænset antal 4 
stk) Bemærk, der er 
tropisk klima i dette 
lokale. 
 
Pool 8C: I 
produktionen, hvor 
Dronningen 
præsenteres for 
produktion af 
forskellige typer af 
chokolade. 
(begrænset plads 4 
stk. 
 
NB Hvis man dækker 
pressepool 8B i 
Orangeriet er det ikke 
muligt at dække 
ankomsten. 
 
Da det er sidste besøg 
på turen, er der først 
afgang med 
pressebussen, når 
Dronningen har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang 16.20: 
Efter Dronningen 
har forladt 



forladt stedet. Dvs. 
der er mulighed for at 
tage billeder ved 
afgang, hvilket foregår 
fra samme pool (8A) 
som ved ankomst.  

stedet, kører 
pressebussen 
tilbage til 
Toldkammeret i 
Helsingør, hvor 
Helsingør 
Kommunes del af 
besøget afsluttes. 
Ankomst til 
Toldkammeret 
cirka 16.35 
 

Reception på 
Kongeskibet 
Dannebrog 

Kl. 19.30 
Adresse: 
Kongekajen 

Dronningen afholder 
reception for særligt 
indbudte på Kongeskibet 
Dannebrog. 
 
Gæsterne ledes ombord 
fra kl. 19.00. 

Pool: Der vil være et 
markeret område for 
pressen ved 
lejderen i forbindelse 
med gæsternes 
ankomst. 
 
Akkrediteringskort 
giver adgang til 
området. 
 
Publikumsområdet 
skal benyttes 
efterfølgende. 

Ankomst kl. 
18.50: 
Kongekajen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang kl. 19.30: 
Efter gæsterne er 
gået ombord 

Ingen 

 
 


