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Nyttige og praktiske informationer om Københavns Museum 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

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

Københavns Museum  
 
Stormgade 18 
 
1555 København V 
 
museum@kff.kk.dk 
 
 

På Københavns Museums 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg.  
 
Jeg kan også læse om 
museets covid-19 tiltag.  
 
Jeg kan komme til 
hjemmesiden her: 
 
www.cphmuseum.kk.dk 
  

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Københavns 
Museum, kan jeg lave en 
rejseplan for turen dertil og 
hjem igen. Jeg kan lave 
rejseplanen her:  
 
www.rejseplanen.dk. 
   
  

 

Billetsalg 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Garderobe 
Toiletter 

Jeg kan købe min billet i 
billetsalget ved skranken på 
etage 0. 
 
Jeg kan også købe min billet 
online på:  
 
https://webshop-
historieogkunst.kk.dk/entrebi
llet 
 
Jeg kan også læse mere om 
priser og åbningstider på 
ovenstående link.  
 
 

Jeg kan få hjælp og 
informationer i museets 
Information, der ligger på 
etage 0 sammen med 
billetsalget. 
 
Jeg kan også henvende mig til 
en af museumsværterne, der 
går rundt på museet og bede 
om hjælp. 

I garderoben på etage -1 kan 
jeg opbevare tøj og tasker i 
garderobeskabe. 
 
Til hvert garderobeskab er 
der en nøgle, så jeg kan låse 
skabet og tage nøglen med 
mig, under besøget. 
 

Der er toiletter ved siden af 
garderoben i kælderen - 
etage -1.  
 
Fra foyeren på etage 2 er der 
også adgang til toiletter.  
 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

 

Museet har en café, 
Democratic Coffee, med 
adgang fra gårdhaven og fra 
billetsalg/museumsbutik. 
 
Jeg kan læse mere om 
Democratic Coffe her: 
 
https://cphmuseum.kk.dk/art
ikel/besoeg-cafe-democratic-
coffee 
 
 
 

Der er flere steder på 
museet, hvor jeg kan finde 
fred og ro.  
 
F.eks. i gårdhaven uden for 
hovedindgangen, i Loungen 
på etage 0, området med 
stole og borde ved 
billetsalget. I weekender er 
der også mulighed for at 
benytte Skoletjenestens 
lokaler i kælderen. 
 
Jeg kan også bede en af 
museumsværterne om hjælp 
til at finde et roligt sted. 
  

Der er normalt mest roligt om 
formiddagen mellem 9-11, 
især lørdag og søndag, men 
ikke onsdage, hvor der er 
gratis adgang. 
 
Torsdag er der åbent til kl. 21 
og her er ofte stille om 
aftenen. 
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