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AKTIVITETER I HELSINGØR 
 
Kronborg Slot 
 
Hamlet  
 
”To be or not to be”, er en verdensberømt sætning, sagt af den 
danske sagnprins Hamlet i et af de mest opførte skuespil i 
verden. William Shakespeare placerede Hamlet på Kronborg og 
slottet blev uløseligt knyttet til dramaet. Derfor er Kronborg 
verdensberømt som Hamlets slot og Helsingør som Hamlets by.  
 
Hamlet Short Cut – blot 20 minutter skal der til for at en 
karismatisk og fremragende skuespiller kan samle trådene i 
Shakespeares udødelige værk; tragedien om danske prins Hamlet, som skal hævne sin far og 
æresdræbe sin morderiske onkel. Gæsterne får en underholdende ”speed-dating” med Hamlet, 
når han på overraskende vis gør sin entré f.eks. under et møde, en frokost eller en middag (kan 
også arrangeres andre steder end på Kronborg).  
 
I Hamlets fodspor – en dramatiseret omvisning med en 
udklædt omviser. Hor, mord og bedrag – Hamlets ven taler 
ud! Kom Kronborg rundt med Hamlets ven Horatio og hør 
dramaet om Hamlet, som det kunne have udspillet sig i slottets 
sale og korridorer. Varighed ca. 45 minutter. 
 
Hamlet SOLO – lad gæsterne opleve en moderne udgave af 
Hamlet historien, fortolket af en moderne historiefortæller. Den prisvindendende fortæller André 
Andersen har genopsat sin udgave af Hamlet i anledning af 400-året for Shakespeares død, der i 
2016 bliver fejret over hele verden (kan også arrangeres andre steder end på Kronborg). 
Varighed ca. 1 time.   
 
Segs og Hamlet – at være eller ikke at være på en Segway tur rundt om Kronborg. Guiden tager 
dig rundt om Kronborg og fortæller historien om slottet fra det blev bygget til nu. Skandalerne og 
kærlighedshistorierne, fantasi og virkelighed. Varighed ca. 1 time.  
 
Shakespeare i ord og toner - en mosaik - sammen med lutenisten Morten Dyrberg tilbyder 
skuespilleren og sangeren Christian Steffensen en lystig underholdning, der præsenterer sange 
og replikker hentet i hele Shakespeares værk (kan også arrangeres andre 
steder end på Kronborg).  
 
Foto oplevelse – inkluder en foto oplevelse i jeres program. Med Kronborg 
som baggrund fotograferes hver deltager med Hamlets kranie i hånden og 
med Kronborg som baggrund. Deltagerne kan fotografere med egne 
mobiltelefoner eller vi han have en fotograf på plads. 
 
Vandring med Hamlet eller Ofelia - I løbet af sommeren 2016 har du 
mulighed for at gå en tur med Hamlet eller Ofelia gennem Helsingør. Med en iver der er 
karakteristisk for et ungt menneske tager Hamlet eller Ofelia gæster på en dramatiseret 
rundvisning i byen. Varighed ca. 1 time. 
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Bliv klogere på Hamlet - Shakespeare lod sit største drama foregå på Kronborg. Bliv klogere på 
Shakespeare og Hamlets direkte tilknytning til Kronborg, Helsingør og Danmark med denne 
introduktion til Hamlet. Ved dette foredrag får du fortællingen om Hamlet fra 
Saxo til Shakespeare (kan også arrangeres andre steder end på Kronborg).  
 
Gaver - forkæl jeres gæster med en Shakespeare / Hamlet gave på værelset 
eller til mødet. Vi kan levere pakket og klar og med en historie vedhæftet.  
 
Renæssance  

 
Hofmesterindens travle dag – en dramatiseret omvisning med en 
udklædt omviser.  Kom med hofmesterinden rundt på Kronborg, lige 
inden Frederik 2. ankommer med hele sit følge. Kongens 
"husholderske" - den statelige hofmesterinde - giver et indblik i livet 
ved renæssancehoffet og de mange forberedelser, når kongen skulle 
bo på Kronborg.  Varighed ca. 45 minutter.  
 
Ølsmagning – gæsterne smager Kronborg øl, som er brygget med inspiration fra renæssancens 
krydderier. Under smagningen gives en introduktion til øl og dets betydning for soldaten i 
renæssancen (kan også arrangeres andre steder end på Kronborg).  
 
Trompetfanfare – på Frederik 2.s tid blæste trompeterer fanfarer fra Kronborgs højeste tårn 
Trompetertårnet. Byd gæsterne velkommen med en fanfare af en eller flere trompeterer.  
 
Kanonsalut – ved særlige lejligheder, bl.a. på HM Dronning Margrethes fødselsdag, affyres der 
salut fra Kronborgs bronzekanoner på Flagbastionen, verdens ældste fungerende kanonbatteri. 
Ud over de gamle historiske kanoner har Kronborg nye kanoner på voldene. I forbindelse med 
arrangementer, er det muligt at få tilladelse til at affyre en salut fra de nye kanoner. 
 
Highlights  
 
Klassisk rundvisning – hvor rundviseren fortæller Kronborgs 
hovedhistorier om slot og fæstning, sundtold, soldaterliv og hofliv i 
renæssancen. Turen inkluderer besøg i de kongelige gemakker, i 
Dansesalen, slotskirken og hos Holger Danske i kasematterne. 
Varighed ca. 1 time. 
 
Skjulte Kroge – med Kronborgs store, gamle nøgler åbner rundviseren dørene til rum og skjulte 
kroge, hvortil publikum normalt ikke har adgang. Turen tilrettelægges specielt til lejligheden og 
kan inkludere besøg på loftet med det imponerende drageværk, i kongens vinkælder, i et af 
tårnene eller i Erik af Pommerns festsal. Varighed ca. 1 time.  
 
Det sorte guld – i cafeteriabygningen, hvor soldaterne gennem 350 
år er blevet bespist, ligger Kafferisteriet. Her ristes kaffebønner og 
duften af friskbrygget kaffe, fylder lokalerne. Ved dette arrangement 
hører du om kaffe. Du kommer tæt på dyrknings- og forarbejdnings 
principper, risteproces og brygning. Undervejs smages kaffe fra 
store kaffeproducerende lande. 
 
 
 
 
 
 

http://candyking.dk/product/salty-skulls/
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Eventyr og skattejagt – en oplevelsesrig skattejagt på 
Kronborg og arealerne omkring slottet. Der indgår en mængde 
overraskelser baseret på livet, der har udspillet sig på slottet. 
På turen opleves de kongelige værelser, slotskirken, 
kasematterne og fæstningsområdet. Lær om søfart, konger, 
sundtold og virkelige historier. Gæsterne løser opgaver med 
kort og holdet der vinder får skatten. Varighed ca. 2 ½ time.  
 
Historiske lege – i fæstningsområdet står kasser med redskaber til historiske lege. Soldaterne 
på Kronborg blev trænet for at udvikle styrke, smidighed og samarbejde. Men også i fritiden var 
der tid til at spille og lege. Brug legene som en sjov pause i et program eller lad legene indgå i en 
blid teambuildingform hvor deltagerne, med en instruktør fra Gerlev Legepark, tager hånd om 
hinanden, udviser omsorg, og griner sammen.  
 

Museet for Søfart  
 
Kulturhistorisk rundvisning – følg de skrånende broer ned i den 
gamle tørdok og følg med på en rundvisning i museets udstilling. 
Dit liv er afhængigt af søfart.  Verden er afhængig af søfart. Via 
søfarten, og den handel og de kulturpåvirkninger den er en del af, 
har Danmark været bundet sammen med resten af verden. Det er 
den historie og den nutid, der bliver foldet ud på museet. Varighed 
ca. 1 time.  
 
Arkitektonisk rundvisning – priser og anerkendelser er regnet ned over det underjordiske 
museum Museet for Søfart. Det spektakulære museum er tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group.  
Følg med på en rundvisning med fokus på det arkitektoniske greb og dokkens udfordrende 
transformationsproces fra tørdok til enestående underjordisk museum. Varighed ca. 1 time. 
 
En særlig hilsen til søens folk - en festlig koncert med sange fra de 
syv verdenshave - tag med på en klukkende musikalsk sejltur i stiv 
kuling, sammen med en anløben besætning af gæve søfolk, forladte 
fiskerpiger, seje landkrabber, søpølser, smægtende havsild og andet 
godt fra havet!  Det går ikke stille af, når vi letter anker og håber på god 
vind med bl.a.: Når en sailor går i land, On a slow boat to China, 
Admiralens vise, Skibet skal sejle i nat, Den er fin med kompasset, To 
pilsnere i snor, Mandalay, I am sailing, Pigen fra Havana  
 

Kulturværftet 
 
Rundvisning – Kulturværftet er et kulturelt center for kundskab 
og kreativitet, udfoldelse, oplevelse, uddannelse og identitet, fyldt 
med liv i alle døgnets vågne timer. Kulturværftets rundvisning 
kombinerer historiefortællingen med en guidet tur gennem 
Kulturværftets forvandling fra skibsværft til kulturinstitution. 
Varighed ca. 1 time og 15 minutter. 
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Fortælling på Værftsmuseet – hør historier fra dengang, hvor Helsingør var en værftsby og 
værftets fløjten var byens puls. Værftsmuseet emmer af fortællinger om de personer, der 
arbejdede på værftet og arbejdsgangene her, i tiden før teknologien tog over. Hør også 
anekdoter om de mange farverige øgenavne, der huserede på værftet. Varighed ca. 1 time.  
 
Kulturhavn Kronborg – oplev Helsingørs nye aktive byrum. På 
turen fortæller rundviseren om området og om forvandlingen fra 
skibsværft til kulturområde. Mens du spadserer rundt på området, ser 
du den nye ravelin, Museet for Søfart udefra, skulpturerne HAN og 
Værftsarbejderne og skibene der ligger i havnen. Du hører om 
parterne i området og om hvordan kultur, arkitektur og industrihistorie 
mødes. Varighed ca. 1 time og 15 minutter. 
 

Helsingør by  
 

Klassisk byvandring – Helsingørs gamle bydel er fuld af historie. Byen rummer nogle af landets 
ældste bygninger og har en farverig og spændende historie. Dens historie folder sig ud samtidig 
med, at turen går rundt i de smalle gader og forbi kirker, murmalerier, værtshuse og minder fra en 
svunden tid. Varighed ca. 1 ½ time.  
 
Smag på Helsingør – hvis du drømmer om 
at udforske byen med alle fem sanser, så 
følg med på denne tur. Turen inkluderer 
besøg hos lokale handlende, der tilbyder 
danske mad specialiteter. Turen kan 
indeholde besøg hos bageren, 
ostehandleren, slagteren, kafferisteren eller 
i det lokale supermarked. Undervejs 
fortælles om dansk madkultur og vi får små smagsprøver. Varighed ca. 1 ½ time.  
 
Snaphanerunde – en eventyrlig og historisk jagt på forskellige poster i centrum af Helsingør og 
udendørs ved Kronborg. Find sammen sjove og gamle finurligheder. Smag og gæt på krydderier, 
der blev anvendt i middelalderen. Lær om gamle konger og om svenskekrigene, hvor begrebet 
”Snaphanerne” opstod. Lær om klostrene og deres funktioner i middelalderen. Deltagerne 
inddeles i hold og får materialer til at løse opgaverne med. Ved hjælp af et gammelt bykort over 
Helsingør, skal man finde posterne. Undervejs samler hvert hold point og det hold, der samler 
flest, er naturligvis ”Konger og Dronninger” for resten af dagen. Varighed fra ca. 1½ til 2½ time. 
 
Find vej i Helsingør – er en foto-orientering med quizopgaver - en slags 
skattejagt, der bringer deltagerne gennem byen på jagt efter 20 poster og 
skjulte historier i bybilledet. Turen kan gennemføres på ”gammeldags” vis 
med papir og blyant, eller den kan gennemføres på mobiltelefonen, hvor 
deltagerne undervejs kan følge med i konkurrenternes resultater. 
Inden start gives en introduktion og alle får bykort. Undervejs er vores 
personale klar, hvis der er behov for hjælp. Foto-orienteringen er lavet af 
Geografforbundet i samarbejde med Helsingør Ski- og Orienteringsklub samt Dansk 
Orienteringsforbund.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBvMul7P7KAhXLDZoKHaSFBNIQjRwIBw&url=https://vovve.net/Rastplatsen/profile_blog.asp?id=43988&c=9o9Q7wvw6S&pid=751946&psig=AFQjCNH4LK_Oo95vw2TH88_hNwDR7thpgQ&ust=1455800141485239
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Karmeliterklosteret og Sct. Mariæ Kirke – hverdagens lyde og 
bekymringer er forment adgang bag Karmeliterklosterets munkestensmure. 
Herinde regerer roen. Oplev det prægtige Karmeliterkloster, Vor Frue 
Kloster, opført af fattige hvidebrødre i perioden 1430-1500. Oplev også Sct. 
Mariæ kirke, som oprindelig var klosterkirke. I dag benyttes en del af 
klostret til Helsingørs Stifts administration, men mange af lokalerne står 
stadig som i middelalderen. Varighed ca. 1 ½ time.  
 
Helsingør set med en fortællers øjne – en anderledes tur rundt i 
Helsingørs gader, hvor André Andersen, Helsingørs egen mundtlige 
fortæller, levendegør skrøner og sjove anekdoter der knytter sig til 
Helsingør. Historier om spøgelser, kanonkuglen i muren og Kaperen fra 
Strandgade fortælles med et farverigt ordvalg og et kropssprog der får dig til at lugte krudtrøgen 
og møde menneskerne bag skrønerne. Her er ikke mange årstal, men derimod en blanding af 
faktuelle oplysninger og overleverede "sandheder" en fortæller kan tale længe om - nemlig dem 
der starter med "Det siges at..." - eller "Rygterne vil vide"... 
 
Segway tur – oplev Helsingør på en anderledes og spændende måde. På turen ser gæsterne 
Helsingør og hører små fortællinger om byen og dens historie. Oplev blandt andet Domkirken, 
byens ældste bindingsværkshus, Karmeliterklosteret, huset hvor H.C. Andersen gik i skole og 
meget andet.  
 
Helsingør som vinby – på Frederik 2.s tid var Helsingør kendt som Danmarks ”vinbjerg”, og 
kongen fyldte vinkælderen på Kronborg med vin. Hør historien og smag på vine, når I bænkes 
ved levende lys og 200 år gamle borde i Renæssancekælderen i centrum af Helsingør. Den 
storehvælvede kælder fra ca. 1590 er bygget som køkken, men har også fungeret som vagt- og 
vinkælder (kan også arrangeres andre steder end i Renæssancekælderen). 
 
Kunstrundvisning på Konventum (LO skolen) – over 1000 værker af 
danske kunstnere, primært fra begyndelsen af 1950 til i dag, hænger i 
undervisningsrum, gange og sale eller er opstillet på de grønne arealer 
udendørs. Samlingen tæller de store navne i Cobra bevægelsen, kunstner 
sammenslutningen Grønningen - og mange flere. På rundvisningen opleves 
værkerne og du hører historierne bag. Afslut evt. med et glas vin og udsigt 
over Øresund. Varighed ca. 1 time.  
 
Spa – Comwell Borupgaard rummer en af landets mest luksuriøse 
spaafdelinger. Forkæl gæsterne med en afstressende og 
energigivende aktivitet. Prøv den dejlige Spapark med natur 
sauna, det kolde gys og stort udendørs boblebad.  Eller prøv Salt 
sauna hvor helsegivende salt ioner bliver frigivet og afstresser 
kroppen og huden, ligesom immunforsvaret bliver styrket. Erfarne 
spa terapeuter guider gæsterne igennem de mange aktiviteter.  
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Øresund  
 
Øresundsakvariet – er Danmarks mindste, men absolut hyggeligste saltvandsakvarium. Tag 
med ned under havoverfladen, og oplev det fantastiske dyre- og planteliv, der er i Øresund. Du ur 
kommer med backstage til akvariets "undervisnings-vådbord" hvor du hører om forskellige dyr fra 
Øresund som søstjerne, fladfisk, hummer og taskekrabbe. Mens formidleren fortæller, kan du 
røre og føle på de pågældende dyr. Turen afsluttes i udstillingen med fodring af et eller flere 
akvarier. Herefter kan deltagerne gå rundt på egen hånd i akvariets udstilling.  
 
Kajak og SUP boards – Øresund byder på mange eventyr. Prøv en tur i en af de stabile 
havkajakker og tag en tur op langs kysten mod Ålsgårde og Hornbæk. Hvis du er heldig ser du 
måske sæler og marsvin undervejs. Eller prøv et SUP (Stand Up Paddle) board til vandsjov langs 
kysten. Vi sammensætter et program ud fra deltagernes evner og ønsker – og altid med grundig 
introduktion.  
 
Sejltur på Øresund – mulighederne for sejlture på Øresund er 
mange; et dampskib, en skonnert, en færge, en fiskerbåd. Sejl ud fra 
Helsingør Havn på sejlads ”Med Kronborg om styrbord”. Prøv en 
morgensejlads, med kaffe og morgenbrød, en frokosttur med 
frokostbokse eller skibberlabskovs, eller sejl ud en sen eftermiddag 
med champagne og en gourmet middag ombord.  
 
Marsvinesafari – tag med på marsvinesafari og 
oplev Danmarks lille hval. Vi sejler ud fra Nordhavnen 
i Øresundsakvariets store gummibåd og tager til 
området foran Hornbæk Plantage, hvor der findes et 
marsvinehabitat. Undervejs spejder vi efter 
marsvinene imens Øresundsakvariets formidlere 
fortæller om den fascinerende lille hval som 
efterhånden er blevet ret almindelig i Øresund. 
 
Helsingør-Helsingborg – husk at Sverige ligger lige ovre på den anden side. Nyd en dejlig 
sejltur over Øresund med en skøn udsigt over vandet og ind mod Helsingør by.  
 
Gaver - forkæl jeres gæster med lokale 
delikatesser f.eks. på værelset eller til mødet. Vi 
har aftaler med flere lokale producenter og kan 
levere pakket og klar evt. med en Helsingør historie 
vedhæftet.  
 
 
 


