
DET SKER 
HELE SOMMEREN

Dramatiseret byvandring
BYENS FORTÆLLINGER 1801 
Skibsklarerergaarden 
26. juni - 8. august // kl. 12.00 og kl. 14.00 // 
Entré til museet
Oplev Sundtoldsbyen Helsingør som indbyggerne 
gjorde i 1801. Tag en tur rundt i byen med historiske 
personer levendegjort af dygtige skuespillere. Måske 
møder I en ven eller rival, der skal tages et opgør 
med, eller der kommer en opgave på havnekajen, 
der pludselig skal klares.

Gåde
DEN FORSVUNDNE SØMAND 
Skibsklarerergaarden 
26. juni - 8. august // kl. 11.00-15.00 // 
Entré til museet
Du er lige kommet i land og skal finde din bror sø-
manden, der skulle logerer på Klarergården. Men han 
er væk! Nu er det op til dig at finde ud af din brors 
skæbne, led i hans efterladte papirer, undersøg huset 
for spor og løs mysteriet om den forsvundne sømand.

Museumsbesøg
PÅ VISIT
Skibsklarerergaarden
26. juni - 8. august // kl. 11.00-15.00 // 
Entré til museet
Har du altid drømt om at komme på besøg i en 
anden tid? Det kan du nu når skibsklarerfamilien 
holder visit. Besøget er forskellige alt efter, hvem 
der tager imod dig.

HÅNDVÆRK PÅ VÆRFTET
Værftsmuseet 
Oplev det historierne om værftstiden via digitale 
fortællinger udenfor i værftsområdet. Der er både en 
vandring for børn og for voksne.

MENNESKER FRA EN SVUNDEN TID
Helsingør Bymuseum
Se den revitaliserede udstilling, der sætter fokus på 
mennesket i sundtoldsbyen Helsingør.

Familieværksted
HVEM BOR BAG HUSFACADEN? 
Bymuseets gårdhave 
Onsdag og lørdag // kl. 11.00-15.00 // 
Entre til museet, 20 kr. pr. barn
Tag på kreaværksted, hvor I bygger Helsingørs 
historiske husfacader og indretter beboernes 
hjem i miniformat.

Åbningstider:
Mandag - søndag kl. 11.00-15.00

Entré: 
Voksne 60 kr. 
Børn u. 18 gratis
Billetten giver adgang til alle tre 
museer.

Se mere på: 
www.helsingormuseer.dk/events

Facebook: museernehelsingør

Køb billetter på Tikkio.com, 
Museerne Helsingør

SOMMER I 
SUNDTOLDSBYEN

26. JUNI - 14. AUGUST
2021



Byvandring
Fra Bymuseet, ved p-plads
SYGDOM, FATTIGE OG KIRKEN
23. juni // kl. 17.00-18.30 // 146 kr.
Kom med historiker Christian Donatzky 
rundt i den historiske bykerne og hør spændende 
fortællinger fra Sundtoldsbyen.

Salon
Bymuseets gårdhave. Ved dårligt dårligt vejr i Klosteret
KØNSSYGDOMME OG PORNOGRAFI
30. juni // kl. 19.00-21.00 // 130 kr. 
Hvordan udfoldede sex sig i starten af 1800 tallet? 
Mød Mette Byriel Thygesen, Nationalmuseets 
historieske ekspert i sex og samliv.

QUIZ
Bymuseets gårdhave
1. juli // kl. 15.00-17.00 // Entre til museet
Quiz med om Sundtoldsbyen Helsingør, når vi mødes i 
den hyggelige gårdhave. Alle kan være med. Tag gerne 
eget picnictæppe med.

DEN TAPRE LANDSOLDAT FORTÆLLER
Bymuseets gårdhave
7. juli // kl. 17.00-18.30 // Entré til museet
Hør om soldatens hårde liv i 1848-krigen, feltmaden 
og strabadserne i feltlazarettet. Se feltkanonen, 
våben, tornyster og kogekar og smag soldatens dram.

SOLDATERLIV I 1800-TALLET  
Bymuseets gårdhave
10. juli // kl. 11.00-12.30 + 13.30-15.00 // 
30 kr. pr. barn, entré for voksne
Flotte uniformer, signalhorn, feltkanon og historiske 
våben. Prøv at sidde i gabestok, kig i soldatens 
tornyster og hør om feltlazarettet. 

Salon
Bymuseets gårdhave. Ved dårligt dårligt vejr i Klosteret
KLÆDT AF TIL SKINDET
13. juli // kl. 19.00-21.00 // 130 kr. 
Vi klæder 1700 tals-kvinden på fra inderst til yderst, 
og ser hvordan hendes krop formes til tidens kvinde-
ideal med brede hofter og smal talje.

Foredrag / Skibsklarerergaarden
SUKKER OG SØDT
 14. juli // kl. 15.00-17.00 // 150 kr. inkl. kager 
Oplev det fantastiske kageforedrag, hvor I via 
kagesmagsprøver og fortællinger arbejder jer igennem 
historien om sukkerets brug i Helsingør.

For børn / Værftsmuseet
FOR FULD SKRUE 
14., 15. og 16. juli // kl. 12.00, 13.00 og 14.00 // 
20 kr. pr. skibsbyggekit
Byg et træskib med elastikmotor og søsæt det i et 
stort vandbassin på Røde Plads. Se rigtige skibe blive 
sat i stand i Hal 16.

QUIZ
Bymuseets gårdhave
15. juli // kl. 15.00-17.00 // Entré til museet
Quiz med om Sundtoldsbyen Helsingør, når vi mødes i 
den hyggelige gårdhave. Alle kan være med. Tag gerne 
eget picnictæppe med.

HISTORISK MODESHOW
Bymuseets gårdhave
17. juli // kl. 15.00-17.00 // Entré til museet
Chemiser, silkesjaler og dullemøsser - Et historisk 
modeshow om sundtoldens sidste skrig.

For børn
EVENTYRKONCERT 
Bymuseets gårdhave 
20. juli // kl. 13.00-13.45 // 30 kr. pr. barn,
entré for voksne
Kom med på rejse, hvor I møder digterfrøerne, en 
kyssesyg mistelten og Rumlerikke, skovens sidste 
heks. Sammen med orkestret klappes, synges og 
danses med sagnfigurerne.

SHANTISANGE OG SOMMERMAD 
Bymuseets gårdhave 
24. juli // kl. 17.00-19.00 // 150 kr.
Lyt til Kadrejernes stemningsfulde sømandsviser i 
museumsgården, mens du spiser friskrøget sild med 
øl fra Gurre Bryghus.

Byvandring
Fra Bymuseet, ved p-plads
HÅNDVÆRK, LAUG OG NAVERE
28. juli // kl. 17.00-18.30 // 146 kr.
Kom med historiker Christian Donatzky rundt i den 
historiske bykerne og hør spændende fortællinger fra 
Sundtoldsbyen.

Foredrag
HEKSENS FLYVESALVE BLEV TIL 
SØSYGEPILLER - Med salg af lægeplanter
Bymuseets gårdhave 
28. juli // kl. 16.00-17.30 // Adgang fra kl. 15 // 100 kr.
Kom med på jagt i fortidens vilde overtro, husgeråd 
og smågiftige apotekermedicin, og se ledetråde til 
fremtidens lægemidler. 

LÆGEIGLER OG URTEPLASTRE 
Med salg i boderne
Bymuseets gårdhave 
28. juli // kl. 11.30-13.00 + 13.30-15.00 // 
30 kr. pr. barn, entré for voksne
Hjælp apotekeren med at trille piller, afveje pulver og 
lave urteplaster. Se de spillevende lægeigler og 
hør om planter, der holder fanden væk. 

Rundvisning 
SMAG PÅ SUNDTOLDEN
Skibsklarerergaarden
3., 4. og 5. august // kl. 11.00-14.00 // 
Entré til museet
På en unik rundvisning på skibsklarergården 
bliver du ført gennem de autentiske rum via 
smagssansen. Prøv sundtoldstidens råvarer som 
sukker, krydderier og ikke mindst de våde varer. 

Foredrag
SUKKER OG SØDT
Skibsklarerergaarden 
4. august // kl. 15.00-17.00 // 150 kr. inkl. kager 
Oplev det fantastiske kageforedrag, hvor I via 
kagesmagsprøver og fortællinger arbejder jer 
igennem historien om sukkerets brug i Helsingør.

QUIZ
Bymuseets gårdhave
5. august // kl. 15-17 // Entré til museet
Quiz med om Sundtoldsbyen Helsingør, når vi mødes 
i den hyggelige gårdhave. Alle kan være med. Tag 
gerne eget picnictæppe med.

Byvandring - Fra Bymuseet, ved p-plads
HELSINGØR-SUNDTOLDENS BY
11. august // kl. 17.00-18.30 // 146 kr.
Kom med historiker Christian Donatzky rundt i den 
historiske bykerne og hør spændende fortællinger 
fra Sundtoldsbyen.

SOLDATEROPTØJER I BYEN 
Bymuseets gårdhave 
14. august // kl. 11.00-12.30 + 13.30-15.00 // 
30 kr. pr. barn, entré for voksne
Oplev soldaterlejren og følg soldaterne ud i byen, 
hvor sømænd og fattigbørn laver 
ballade. Prøv soldaterskolen 
eller at sidde i gabestok 
og se soldatens våben.

KALENDER


