
Tur til Helsingør og Fredensborg lørdag den 30. august 2014 

Vi nød den dejlige udsigt fra bussen langs Strandvejen på vej op til Helsingør. 

 

Den 2. juni 2012 blev skulpturen Han, Elmgreen & Dragset 2012, afsløret i Helsingør på 

havnefronten foran kulturhuset Kulturværftet. 

Først orienterede vi os om lokaliteterne ved et kig ind i Kulturværket, inden vi entrede M/S 

Museet for Søfart. 

Museets hjemmeside skriver: 

 

Velkommen i Danmarks nye søfartsmuseum 

Følg de skrånende broer ned i den gamle tørdok mellem Kronborg og Kulturværftet og 

træd ind i et underjordisk museum, tegnet af det verdenskendte arkitektfirma BIG, Bjarke 

Ingels Group. 

Her møder du en farverig verden med stribevis af udstillinger, der fortæller om Danmark 

som en af verdens førende søfartsnationer i fortid og nutid. Museets maritime samlinger 

udstilles i stemningsfulde og dramatiske udstillinger med store filmprojektioner på 

arkitekturen. Her kan du se, lytte og selv aktivt opleve den maritime verden. 

M/S Museet for Søfart 

 



Vi blev bombarderet med indtryk i udstillingen, så flere nød en kop kaffe og en lille 

pause i caféen efter de første fem afdelinger – der var endnu fire med nye 

budskaber… Der er absolut basis for flere besøg på dette spændende sted. 

 

En del spiste frokost på Kulturværftet andre på Krone B i Kronborg Gallerierne.  

 

 
 

Der var mulighed for at se en udstilling på Kulturværftet ”Recalling Damascus”: 

Udstilling i Krydsfeltet 14. juni – 19. oktober 2014 // Denne udstilling fokuserer på Damaskus i 

Syrien, der er et af verdens aktuelle brændpunkter. Seks billedkunstnere, Iben West, Nina Maria 

Kleivan, Pernelle Magaard, Vibeke Jerichau, Britt Smelvær og Karen Ozmec har alle været på 

arbejdsophold på Det Danske Institut i Damaskus. 

 

I Kronborg Gallerierne var flere butikker åbne: 

 

KRONBORG GALLERIERNE 
er kreative rum, der er åbne for offentligheden. 
Vi laver glas, keramik, maleri, smykker, foto, beklædning, 
skulpturer og grafisk design. Kom ind og se hvordan 
kunstnere, designere og kunsthåndværkere arbejder. Stederne er kombineret værksted og butik, så 
du kan både se og købe. 

 
Vi købte et par gevinster til udlodning til generalforsamlingen i april 2015. 

Efter disse mange indtryk kørte bussen os til Fredensborg, hvor vi besøgte Normandsdalen i parken. 

    



Det var en fin oplevelse at se de smukke skulpturer af helt almindelige nordmænd stillet symmetrisk op i 

parkanlægget. 

Vi kørte hjem ad motorvejen efter en begivenhedsrig dag. 


