
Askø, 24. november 2021 

Projekt: Askø-Krukkens Café og Figenproduktion 

 
Askø-Krukken – Et erhvervs- og turistprojekt på Askø i Smålandshavet. 
 
Vi er et ægtepar (sømand og IT-sikkerhedsleder), som pt. bor i København, og har 
sommerhus på Askø. I 2019 købte vi ejendommen Askø Møllevej 11, som var et dødsbo, 
og er et rigtigt håndværkertilbud, med en 9000 kvm. stor grund.    
Det er vores plan at vi bliver kommende fastboende på Askø, med planer om at etablere 
en café og en økologisk figenproduktion på Møllevej 11.  
Vi har begge flere år tilbage på arbejdsmarkedet, men vil gerne prøve noget andet, og er 
faldet for idéen om at etablere os på Askø, hvor der i mange år ikke har været et eneste 
spisested. 
 
Allerede nu, i skrivende stund, er vi i gang med at etablere en økologisk figenlund med ca. 
60-80 figentræer, som skal producere nogle af Danmarks første økologiske figner. 
 
80% af fignerne skal forarbejdes i industrikøkkenet til syltetøj, chutney, sirup og andre 
figenprodukter. De øvrige 20% vil vi afsætte til de københavnske restauranter, som vi har 
kontakt med. 
 
Fra selvsamme adresse, hvor vi fremover skal bo, vil stedet også fungere som café og 
gårdbutik. I højsæsonerne er det tanken at AskøKrukken skal være det lokale "Pit Stop" 
for endagsturister, sommerhusejere og fastboende, hvor de alle kan få en god mad/drikke 
oplevelse, købe en "cykel-madkurv" til turen, eller bestille fredagens take-away til 
sommerhuset.  
 
I gårdbutikken kan turisterne købe lokale produkter produceret på Askø og Lilleø. På sigt 

håber vi at udvide butikken, således at lokale produkter fra hele Lolland-Falster kan købes 

i butikken. 

Askø-Krukkens værdisæt og politikker er:   

• ”I balance med naturen – tag kun hvad du skal bruge og giv tilbage hvad du kan” 

• ”Nej tak til sprøjtemidler og plastik” 

 

Du kan allerede nu følge os på de sociale medier: blot søg på #AskøKrukken, så kommer 

vi frem på Facebook, Google maps, Twitter og Kraks.  

  

 

 



 

 

 


