
 

Nyttige og praktiske informationer om Medicinsk Museion 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på Medicinsk 
Museion, har jeg mulighed 
for at forberede mig på 
turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Medicinsk Museion 
 
Bredgade 62 
 
1260 København K 
 
Tlf. 35 32 38 00 
 
museion@sund.ku.dk 
 

På Medicinsk Museions 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg. Jeg 
kan komme til Medicinsk 
Museions hjemmeside her: 
 
www.museion.ku.dk 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Medicinsk 
Museion, kan jeg lave en 
rejseplan for turen dertil og 
hjem igen. Jeg kan lave 
rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Jeg kan også læse om 
offentlig transport eller 
parkering på museets egen 
side: 
 
www.museion.ku.dk/da/tran
sport-etc/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Jeg køber billet i billetsalget, 
der ligger lige efter, jeg er 
kommet ind på museet. 
 
På denne webside kan jeg 
læse om museets 
åbningstider og priser. 
 
www.museion.ku.dk/da/aabn
ingstider/ 
 

Garderoben ligger til højre i 
mellemgangen, lige ved 
billetsalget. 
 
Der er to garderoberum. 
 
Jeg kan gratis bruge en 
bagageboks til mine ting. 
 
Tasker skal – uanset størrelse 
– efterlades i de aflåste 
bokse. 
 

Jeg kan henvende mig til en 
af museumsværterne, der går 
rundt på museet. De er altid 
klar til at hjælpe og svare på 
spørgsmål. 
 
Jeg kan også få hjælp og 
informationer i billetsalget. 

Der er toiletter mellem de to 

garderoberum, tæt ved 

billetsalget. 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

Skoleomvisninger 
 

Det er ikke tilladt at 
medbringe mad- og 
drikkevarer og tyggegummi 
på museet. 
 
Men der ligger mange cafeer 
og restauranter i området 
tæt på museet. 

Der er flere steder på 
museet, hvor jeg kan finde 
fred og ro.  
 
I Gæstelaboratoriet ved siden 
af auditoriet er der borde og 
stole, hvor jeg kan sidde. 
 
I udstillingens ”Det 
indsamlede menneske” er 
det sidste rum indrettet som 
et studieværelse. Hvis jeg har 
behov for at sidde lidt og 
slappe af i fred og ro, så kan 
jeg sætte mig her. 
 

Der er normalt mest roligt om 
eftermiddagen mellem kl. 14-
16. 
 
Om formiddagen er der ofte 
omvisninger for grupper og 
skoler. 

Medicinsk Museion tilbyder 
også skoleomvisninger. 
Museet er egnet for 
besøgende fra 12-13 år og 
op. 
 
Man kan læse mere og booke 
en omvisning på 
nedenstående link. 
 
www.museion.ku.dk/da/skol
eomvisninger 
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