
 

     Program for Sundtoldens Dage 2020 
    8.-15. august 

Bemærk at der til de fleste arrangementer skal bookes billet via Visitnordsjaelland.dk  

        også selv om arrangementerne er gratis. Læs mere på museernehelsingor.dk eller sundtoldsmarked.dk 

 

 

Lørdag d. 8.8   

  Kapsejladsen Øresund på Langs  

 

Helsingør Historisk Havn 

Træskibe, sejldug og duften af havluft. Øresund på Langs er Danmarks største 

kapsejlads for træbyggede sejlførende fartøjer, uanset størrelse og uanset om båden 

er et lyst- eller erhvervsfartøj. Starten går fra Tuborg Havn kl 9.00 og fartøjerne ventes 

i havn i Helsingør, i Kulturhavnen foran Kronborg og Kulturværftet, midt på 

eftermiddagen. En fantastisk lejlighed til at se de flotte træskibe i Helsingør i denne 

weekend.  

Arrangør: Maritimt Værksted Hal 16 og M/S Museet for Søfart. Se hele programmet 

på www. Helsingor.dk/arrangementer 

Ingen billet nødvendig.   

 

 

 

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/?lang=da


  Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en sundtoldsknejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-tallet.  Arrangør: 

Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 

 



   

Søndag d. 9.8   

 ”Thalias Artillerister” - en forestilling ud over det sædvanlige  

Kl. 13.00 - 13.20 

Kl. 14.30 - 14.50 

Bymuseets gårdhave, 

Hestemøllestræde 1 

En meget anderledes forestilling. Året er 1816 og officererne ved Kronens Regiment 

på Kronborg har i mange år haft deres eget teaterselskab. I år vil de lancere et 

næsten ukendt stykke, ”Hamlet”. En opsætning som bliver begyndelsen på 

Shakespeare-traditionen på Kronborg.  

Forestillingen er for det voksne publikum. Producent: HamletScenen. Arrangør: 

Museerne Helsingør, Sundtoldsmarked, Hamletscenen og Historiskesoldater.dk  

Pris: Kr. 75,- Billetter bookes her. Bemærk der er 2 forestillinger. 

 

     

 Soldaterskole for børn  

Kl. 13.45  

Kl. 15.15 

Karmeliterklosterets 

have, Sct. Annægade 38 

Soldaterskole for de 5-12 årige. Børnene bliver iklædt uniform og lærer at marchere 

med de rigtige, ægte Historiske Soldater. 

Efter endt tjeneste får børnene et flot diplom. Arrangør: Museerne Helsingør, 

Sundtoldsmarkedet. 

OBS: Arrangementet er gratis, men skal bookes her via Visit Nordsjællands 

hjemmeside. Der er plads til 20 børn og deres voksne begge gange. Bemærk der er 

mulighed for at deltage på to tidspunkter 

 

 

 

   

 Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 

 

 

 

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/thalias-artillerister-en-forestilling-ud-over-det-saedvanlige-3991
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/soldaterskole-for-born-3992
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/soldaterskole-for-born-3992


 

 

   

Mandag d. 10.8   

 ”Klædt af til Skindet” - Mode, frisurer og hygiejne i 1800tallet  

Kl. 17.00  

Kl. 18.30 

Bymuseets gårdhave, 

Hestemøllestræde 1 

Vidste du, at dameunderbukser først er opfundet omkring år 1800? Vidste du, at 

mænd helst ville gå i stramme, gule skindbukser for 200 år siden? Og vidste du, at 

alle ville ligne antikke romere dengang? Rejs med til ”empiretiden”, perioden hvor 

moden blev enkel, frisuren klassisk og hygiejnen moderne. 

Der vil være mulighed for at købe velskænket Sundtoldsøl fra fad, lidt saltmad, kaffe 

og tidstypiske kager. 

Arrangør: Museerne Helsingør, Sundtoldsmarkedet. 

Pris: Kr. 60,- Billetter købes her. Bemærk, der er 2 forestillinger 

 

   

 

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

  

 

 

 

 Helsingør i Sundtoldstiden – En historisk tidsrejse gennem byen  

Kl. 19.00 - 21.30 

Mødested: Sveasøjlen, 

Havnepladsen 

Tag tidsmaskinen tilbage til Helsingørs storhedstid og hør historierne om Erik af 

Pommern der indførte Øresundstolden og hvilken betydning den har haft for 

Helsingør. Kom med på en historisk byvandring i Helsingørs smukke gader og 

stræder og mærk historiens vingesus. 

Arrangør: Museerne Helsingør. Rundviser: Historiker Christian Donatsky. 

Pris: 70,- Billetter købes her. 

 

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/klaedt-af-til-skindet-mode-frisurer-og-hygiejne-i-1800tallet-3993
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/helsingor-i-sundtoldstiden-en-historisk-tidsrejse-gennem-byen-3994


Tirsdag d. 11.8   

 ”Et smugkig bag facaderne”- Åbne private gårde i Strandgade, Helsingør  

Kl. 18.30  

Kl. 19.15 

Kl. 20.00 

Mødested: Museet 

Skibsklarerergaarden, 

Strandgade 91 

Helt unik oplevelse denne aften, hvor lokale helsingoranere åbner deres private 

gårde i Strandgade. Mød guiderne i gårdene, der fortæller om de dramaer, der 

engang udspillede sig bag murene. Hør bl.a. beretningen om den engelske 

kanonkugle, der ramte forkert og stadig sidder fast i muren.  

Arrangør: Museerne Helsingør, Sundtoldsmarkedet. 

OBS: Arrangementet er gratis, men billet skal bookes her . Bemærk der er 3 

rundvisninger 

 

     

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 

 

 

   

Onsdag d. 12.8   

 ”En ordentlig dram og et godt glas øl” - Historien om værtshusene, øllet og 

snapsen 

 

Kl. 17.00 & kl. 18.30 

Bymuseets gårdhave, 

Hestemøllestræde 1 

Hør historien om bryggerierne, brændevinen, øllet og værtshusene, der i Helsingørs 

storhedstid lå på næsten hvert et hjørne. Sømænd fra hele verden brugte en del af 

hyren i byens beværtninger, med farverige navne som ”Maren i møget”, ”Dødens 

kælder” og ”Klædeskabet”. Hør de dramatiske historier, der ligger bag - og meget 

andet.  

Undervejs vil der være smagsprøver på og salg af snaps, og der vil være mulighed for 

at købe velskænket Sundtoldsøl fra fad, lidt saltmad, kaffe og tidstypiske 

kager. Arrangør: Museerne Helsingør, Sundtoldsmarkedet. 

 

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/et-smugkig-bag-facaderne-abne-private-garde-i-strandgade-helsingor-3995


Pris: Kr. 75 incl. en smagsprøve på en helt særlig snaps. Billetter købes her via Visit 

Nordsjællands hjemmeside. Bemærk der er to tidspunkter du kan booke på. 

     

 ”Stemmer fra fortidens grave”   

Kl. 19.00 - 20.00 

Mødested: Helsingør Ny 

Kirkegård, foran 

kirkegårdskontoret 

Eksklusiv kirkegårdsvandring blandt de gamle fredede gravsten på Helsingør Ny 

Kirkegård. Hør de spændende historier om de mennesker og det liv, der blev levet, 

mens Helsingør endnu var Sundtoldsby.  

Arrangør: Museerne Helsingør. 

Pris: Kr. 50,- Billetter købes her. Bemærk at der er forskellige dage 

 

  

 

 

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 13.8 

  

 ”Sundhed og sygdom for 200 år siden” - Pilletrilning og spillevende igler  

Kl. 17.00 

Kl. 18.30 

Bymuseets gårdhave, 

Hestemøllestræde 1 

Kan DU trille piller? Medicinfremstilling foregik på apoteket. Her blev der trillet 

piller, afvejet pulvere og lavet udtræk fra planter, indsamlet i naturen. Mød 

apotekeren og svendene på Svane Apoteket, oplev pilletrilning og prøv selv. 

Dengang blev lægeiglen brugt som lægemiddel i forbindelse med åreladning. Se 

vores spillevende kæmpe-igler og hør deres fascinerende historie. 

Der vil være mulighed for at købe velskænket Sundtoldsøl fra fad, lidt saltmad, kaffe 

og tidstypiske kager.  

Arrangør: Museerne Helsingør, Sundtoldsmarkedet.  

Pris: Kr. 60,- Billetter købes her. Bemærk, der er to forestillinger 

 

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/en-ordentlig-dram-og-et-godt-glas-ol-historien-om-vaertshusene-ollet-og-snapsen-3996
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/en-ordentlig-dram-og-et-godt-glas-ol-historien-om-vaertshusene-ollet-og-snapsen-3996
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/stemmer-fra-fortidens-grave-3997
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/sundhed-og-sygdom-for-200-ar-siden-pilletrilning-og-spillevende-igler-3998


   

 ”Stemmer fra fortidens grave”   

Kl. 19.00 - 20.00 

Mødested: Helsingør Ny 

Kirkegård, foran 

kirkegårdskontoret 

Eksklusiv kirkegårdsvandring blandt de gamle fredede gravsten på Helsingør ny 

kirkegård.  

Hør de spændende historier om de mennesker og det liv, der blev levet, mens 

Helsingør endnu var Sundtoldsby. 

Arrangør: Museerne Helsingør.  

Pris: kr. 50,- Billetter købes her. Bemærk at der er forskellige dage.  

Rundviser: Henrik Hey 

 

   

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 

 

 

   

Fredag d. 14.8   

 Helsingør Sømandsforening synger på Røde Plads  

KL. 15.00 – 16.00 

Røde Plads, 

Værftmuseet 

Lyt og syng med på velkendte sange, når Helsingør Sømandsforening opløfter deres 

røst på Den Røde Plads ved Værftet.  

Arrangør: Værftmuseet, en del af Museerne Helsingør. 

Arrangementet er gratis, men billetter skal bookes her. 

 

  

 

 

 

 ”Sømænd, Shanties & Skipperlabskovs”  

Kl. 18.00 - 21.00 

Bymuseets gårdhave, 

I Bymuseets gamle gårdhave spiller og synger de festlige Kadrejere gamle shanties 

om livet på de 7 verdenshave. Nyd en god gang skipperlabskovs, mens du nyder 

 

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/stemmer-fra-fortidens-grave-3997
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/helsingor-somandsforening-synger-pa-rode-plads-3999


Hestemøllestræde 1 

 

tonerne af concertinaen og de gamle shanties, der blev sunget til arbejdet ombord.  

Der vil være mulighed for at købe en velskænket Sundtoldsøl fra fad, lidt saltmad 

eller en kop kaffe og et stykke kage. 

Arrangør: Museerne Helsingør, Sundtoldsmarkedet. 

Pris: Kr. 120,- incl. en portion skipperlabskovs med det hele. Billetter købes her. 

   

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborg 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 

 

 

   

Lørdag d. 15.8   

 Gøglere på slap line   

Kl. 12.00  

kl. 13.30 

kl. 15.00 

Bymuseets gårdhave, 

Hestemøllestræde 1 

 

Gå ikke glip af denne vidunderlige familieforestilling.  

Cirkusforestilling for børn og voksne med gammeldags gøgl fra dengang det var en 

kunst at gå på slap line. Tag ungerne i hånden og oplev ægte cirkusstemning, musik, 

jonglører, linedansere og balancekunst.  

Bymuseets gamle gård danner rammen om familiecirkusset Cirkus Paniks fantastiske 

optræden.  

Der vil være mulighed for at købe sodavand, velskænket Sundtoldsøl fra fad, lidt 

saltmad, kaffe og tidstypiske kager.  

Pris: Kr. 60,- Billetter købes her. Bemærk, der er tre forestillinger 

Arrangør: Museerne Helsingør, Sundtoldsmarkedet. 

 

   

  Sundtoldsknejpe i Kronborgs vinkælder  

Kl. 13.00 - 17.00 

Frederik II’s Vinkælder, 

Kronborgs vinkælder omdannes til en knejpe, hvor man kan få en autentisk 

oplevelse ved bl.a. at smage Lutendrank, som var kongens vin i 1600-

 

https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/somaend-shanties-skipperlabskovs-4000
https://visitnordsjaelland.billetexpressen.dk/program/goglere-pa-slap-line-4001


 

 

Kronborg tallet.  Arrangør: Kronborg. 

Entrébilletten til slottet inkluderer en smagsprøve på Lutendrank 

 

 


