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Kompromisløst telthotel for
københavnersegmentet
I Sejerøbugtens istidslandskab gemmer de høje
graner ved Høve Strand på
en efterhånden kendt
hemmelig. I Lilleros kanvastelte leves udelivet med
en kompromisløs tilgang
til god mad og lækre omgivelser. Og det har lokket
københavnerne til

Af Niklas Bahrenscheer
Sådan begyndte det.
De levede begge et liv med fart på i
reklamebranchen. Men som hørt så ofte før, begyndte prioriteterne at ændre
sig for Lau Sass og hans kone Michelle,
da der kom børn ind i billedet.
“Vi pressede på med hus i Dragør, dyr
leasingbil og alt, hvad den kunne trække. Men vi havde også et ønske om at
kunne bruge mere tid sammen som familie,” fortæller Lau Sass.
De besluttede sig for at eksekvere på
ønsket om at få mere tid sammen som
familie, men en egentlig plan for, hvordan det rent praktisk skulle lade sig gøre, havde de ikke. En konkret idé opstod
først et par år senere, da familien var på
en af deres mange ture til Sydsverige i
campingvogn.
“Vi blev forelskede i, hvor tæt man
kunne bo på naturen, men vi er samtidig også nogle luksusgrise, så vi rev bad
og håndvask ud af vognen og installerede en professionel espressomaskine i
stedet. For os skaber de små glæder og
den store lykke, og det fik os til at tænke
over, hvorfor der ikke var nogle, som
havde kombineret kærligheden til udelivet med en kompromisløs tilgang til
gode faciliteter, mad osv. Og det blev
starten på Lillero,” husker han.
“Vi ville have et sted, der var i rimelig
afstand fra København, fordi vi godt var
klar over, at med det vi ville skabe, og de
priser vi ville tage, skulle vores kunder
findes i københavnersegmentet. Vi har
familie og venner rundt omkring i yderkanterne, der ruller øjne af de priser, vi
tager. Så vi kiggede bl.a. på Møn og Lolland-Falster, inden vi forelskede os i
Sejerøbugten. Vi havde udset os en fantastisk grund med en istidssø, men heroppe er der stramme fredningsregler,
så den måtte vi droppe. Heldigvis blev
vi kontaktet af en mægler, der fortalte

I Sejerøbugten har tidligere reklamemand Lau Sass skabt det eksklusive strandhotel Lillero sammen med sin kone Michelle. Foto: Nina Pilgaard

SERIE
Småt og godt
Vi tager turen rundt til ildsjæle rundt
omkring i det danske sommerland,
der driver bemærkelsesværdige
steder, som er værd at lægge vejen
forbi.
Dette er seriens tredje stop, og i
næste uge går turen til Camp Møns
Klint.

os, at campingpladsen i Høve var til
salg, og da vi først kom herhen og så udsigten fra toppen af Høve Stræde, var vi
solgte. Jeg har aldrig set noget så smukt
i Danmark før.”
Den gamle naturcampingplads blev
indrettet med otte kanvastelte, som
Lau Sass bestilte hjem fra USA, og der
blev etableret bad- og toiletforhold,
bålplads og en lille café. Det første år
var planen at byde gæsterne på god kaffe og toast.

Sig ja til god energi
Maden skulle de selv tilberede i små
støbejernsgryder over bål, men to uger
før åbningen i 2020 opstod muligheden
for at etablere en rigtig restaurant på
stedet, indrettet i en container. Det var
et par kokke fra Birkemosegaard på Sj.
Odde, der henvendte sig med idéen, og

med det samme var Lillero med på den.
“Det er sådan i denne branche, at når
gode folk med fed energi henvender sig,
skal man bare sige ja – næsten ligegyldigt hvad de kommer med af forslag.
For når gode folk mødes, sker der gode
ting,” fortæller Lau Sass om samarbejdet, der resulterede i Lilleros første restaurant, Madro.
Siden 2020 er opmærksomheden
omkring Lillero nærmest eksploderet
blandt det københavnersegment, som
Lau og Michelle Sass ønskede at ramme. Alt fra influencere til internationale magasiner som Vogue har været med
til at sprede budskabet om den lille,
eksklusive lejr på stranden, der er vokset i størrelse fra 8 til 13 telte, og hvis
restaurant, der nu hedder Lille B, er
drevet af den københavnske michelinrestaurant Formel B.
Det hele kunne lyde som glamping,
men det vil Lau Sass ikke høre tale om.
“Vi ønsker ikke at definere os som et
glampingsted, og jeg er virkelig ikke
vild med ordet glamping, for det er så
fortærsket i Danmark. Glamping eksisterer måske i samme forstand som Lillero i USA, Australien og andre steder i
verden, men herhjemme findes der jo
efterhånden ikke den campingplads,
der ikke har et lille afsnit med villatelte
med stikkontakter i, som de kalder
glamping. Hvis vi er noget, er vi et lille
hotel på stranden,” forklarer han.

LAU SASS’
FAVORITTER
SJÖTORPETS CAMPING I MARKARYD.
Pladsen ligger ud til den
smukkeste sø. Man bor
lige i vandkanten, og
luksussen er naturen, så
ubeskrivelig smuk og
autentisk.
KOLMÅRDEN WILDLIFE PARK. Det ligger
det vildeste sted i naturen et godt stykke
oppe i Sverige og gemmer på den fineste store
dyrepark kombineret
med forlystelser.
FALSLED KRO. Vi er
dybt inspireret af serviceniveauet og kvaliteten,
man oplever her. Simpelt,
smukt og super lækkert!

Selvom der ikke fra start har været en
klar plan for stedets udvikling, har Lillero i løbet af sit tre år lange liv fundet
deres eget, særlige koncept. Og de tror
så meget på konceptet, at de ikke er
bange for at træffe valg på vegne af deres gæster. Som gæst kan man f.eks. ikke selv bestemme længden af sit ophold. Det er i dag kun muligt at booke
sig ind for to nætter med ankomst
mandag, onsdag eller fredag. For ifølge
Lau Sass er det lige præcis den optimale
længde ift., at folk hverken stresser
med at få det hele med eller begynder at
kede sig og søge væk fra stranden.

22 ansatte i højsæsonen
“Når vi gør noget, gør det vi det ordentligt, og hvis vi er i tvivl, så gør vi det mere simpelt. Vi har skabt Lillero med alt
det, vi selv synes er lækkert, og det virker til, at folk kan lide det. For tre år siden havde vi et håb om, at Michelle og
jeg kunne drive stedet og måske have
en enkelt deltidsmedarbejder. Sidste år
var vi 22 ansatte i højsæsonen,” fortæller Lau Sass, hvis visioner for Lillero ikke stopper ved Sejerøbugtens brede
sandstrand.
“Vi har større tanker om Lillero, og vi
håber at brede konceptet ud uden for
Odsherred. Hvad enten det bliver på
Møn eller som en popup ved Vejle Fjord
må tiden vise.”

