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1,4

miljoen km wordt er elke 

werkdag in de stad gefietst.

Kopenhagen in cijfers

1
groep onderwatersculpturen 
staat er in het Slotsholmskanal: 
Agnete en de zeemeerman. Het 
grootste onderwaterbeeld ter 
wereld ligt voor de kust van de 
Bahama’s in het water.

2
zelfstandige steden – Frederiks
berg en Kopenhagen – vormen 
samen wat velen als Kopenhagen 
waarnemen.

3
Havnebade, zwembaden in de 
haven, liggen te schommelen in 
de schone wateren van Kopen
hagen.

12
burgemeesters heeft Kopen
hagen gehad sinds de invoering  
van het ambt in 1938: elf sociaal
democraten – van wie twee 
vrouwen – en een socialist, maar 
die was slechts twee dagen in 
functie.

13
km was de individuele tijdrit, 
waarmee de Tour de France in 
juli 2022 in Kopenhagen begon. 
Pas na drie Deense etappes 
reisden de Tourtroepen naar 
Frankrijk.

15
kastelen zijn er in de regio 
Hovedstaden, vier hiervan in het 
centrum van Kopenhagen, één in 
Frederiksberg.

39
stations heeft de metro sinds 
de opening van de ringlijn in de 
zomer van 2019 en de lijn naar 
Nordhavn in 2020. Tot 2024 
komen er nog vijf bij.

86,4
km² is het oppervlak van de 
stad Kopenhagen. Het ingebed
de Frederiksberg is 8,71 km². 
Ter vergelijking: Amsterdam 
is 190,3 km² groot, Antwerpen 
204,5 km².

175
kg weegt de Kleine Zeemeermin 
van Kopenhagen. En ze heeft een 
prima figuur!

348
cruiseschepen met zo’n 940.000 
passagiers legden in 2019 aan in 
Kopenhagen. Na twee lauwe coro
najaren werden in 2022 weer 
ongeveer evenveel schepen ver
wacht. Recordjaar was 2012 met 
376 aanmerende zeegiganten.

467
km moet in 2025 de totale lengte 
zijn van het netwerk van 28 
‘super cykelstier’, de voor fietsers 
geoptimaliseerde fietssnelwe
gen. In 2015 verdrong Kopen
hagen Amsterdam van de eerste 
plaats als meest fietsvriendelijke 
stad ter wereld.

515
Deense kronen, circa €70, kostte 
het in mei 2022 maximaal om 
een dag op straat te parkeren in 
Kopen hagen. In Frederiksberg 
slechts DKK90 of 450 per week.

820
m is de kortste afstand van  
het stadhuisplein van Kopen
hagen tot het op zichzelf  
staande  Frederiksberg.

1200
gebouwen gingen verloren  
bij twee grote branden in 1795  
en 1807, waaronder de oude 
Dom. De wederopbouw bracht 
het classicisme naar de stad.

3625
mensen met een Nederlandse en 
Belgische migrantenachtergrond 
woonden in het vierde kwartaal 
van 2022 in Kopenhagen.

94.000
volgers heeft het account Køben
havns Kommune in december 
2022 op Facebook. En dat aantal 
stijgt nog steeds! facebook.com/
koebenhavnskommune.

103608
inwoners telt de zelfstandige 
gemeente Frederiksberg (maart 
2022) die als een enclave binnen 
Kopenhagen ligt.
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15 manieren om je onder te dompelen in de stadHet kompas van Kopenhagen

# 13
Metro naar de 
toekomst– Ørestad

# 1
Shoppen en flaneren 
op de streep – Strøget 

# 15
Een andere 
dimensie – Flakfortet

# 14
Kunsttempel aan de 
Sont – Louisiana

# 12
Langs mooie tuinen – 
Frederiksberg

# 11
Levendige autonomen, 
stille prominenten – 
Nørrebro

# 10
Kunst, film en 
kroonjuwelen – 
Parkmuseerne

# 9
Het koninklijke 
Kopen hagen – 
Frederiksstaden

# 8
Maritiem Kopenhagen 
– wandeling naar de 
Zeemeermin

# 7
Aan de overkant – 
Christianshavn en 
Christiania

# 6
Een eiland van macht 
– Slotsholmen

# 5
De museumdriehoek – 
Glyptotek, National
museet, Københavns 
Museum

# 4
Al generaties lang 
plezier – Tivoli 

# 3
Contrasten in de oude 
universiteitswijk – 
Latinerkvarteret

# 2
Oude huizen, vrolijke 
muziek – Snarens 
Kvarter

_______
Ik ben Toerist,

haal me hieruit!
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COOL:

de geschiedenis van het koninkrijk
 

en de wereld als tapijt 
aan de wand 

D a a r o v e r  p r a a t  j e d e  r e s t  v a n  j e  l e v e n !

KOPENHAGEN DOET DE BLUES
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Bewogen en bewegende beelden

Klein  Dubai  aan de Sont
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Slotsholmen  #6

n
Zoveel macht onder 
één dak moet worden 
beschermd: stalen bol-
ders blokkeren de vrije 
doorgang naar koningin, 
premier, parlement en 
hoogste gerecht

# 6
Een eiland van macht – 
Slotsholmen
Op het kasteeleiland kun je afdalen naar de 
wieg van de macht, opkijken naar het machts
centrum van het moderne Denemarken en de 
man bewonderen die zijn absolute macht aan 
het volk afstond. Verleden en heden van Dene
marken zijn op Slotsholmen nauw verweven.

Hoog te paard zit hij voor het in neobarokstijl ge‑
bouwde Christiansborg: Frederik VII 1 deed op 
5  juni 1849 afstand van de absolute macht en 
gunde zijn volk een burgerlijke grondwet. Ach‑
ter hem verheft zich de bovenin met drie kronen 
getooide Tårnet 2, de 106 m hoge kasteeltoren. 
Op 44 m kun je genieten van Udsigten, een ko‑
ninklijk uitzicht, en een verdieping lager kun je 
in Meyers i Tårnet 1 dineren boven de machti‑
gen van Denemarken. In de catacomben onder 
de toren vind je de fundamenten van Absalons 
Borg 3, die bisschop Absalon in 1167 liet bou‑

wen als eerste bolwerk op deze plaats. Slotshol‑
men was toen duidelijker dan nu een eiland.

Bolwerk met een bewogen verleden
Geleidelijk aan kwam de stad dichterbij, de Sont 
werd verdeeld in kanalen. Er kwam een tweede 
kasteel, en in de 18e eeuw een representatief 
koninklijk slot. De bouw hiervan bracht de staat 
bijna tot bankroet. Na zo’n 50 jaar brandde het 
bouwwerk af, alleen de stallen en het hofthe‑
ater, nu het Teatermuseet 4 bleven bewaard. 
Hier mislukte H.C. Andersen zo erbarmelijk als 
balletleerling, dat hij zich voortaan liever wijd‑
de aan het schrijven van sprookjes. Verder bleef 
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Uitneembare kaart kaart 2, G 6 | Bus Christiansborg | Havnebus Kgl.  Bibliotek

I N F O  E N  O P E N I N G S T I J D E N

christiansborgslot.dk
Tårnet 2: ingang in de Kongeporten, 
di.‑za. 11‑21, zo. 11‑17.30 uur, gratis; 
Absalons Borg 3: juni‑sept. dag., 
anders di.‑zo. 10‑17 uur, DKK60; Teater
museet 4: Christiansborg Ridebane 
10‑18, teatermuseet.dk, wegens reno‑
vatie gesloten, verwachte opening begin 
2023; Slotskirke 5: zo. en feestdagen 
10‑17 uur, dag. in juli; Koninklijke 
vertrekken 6: juni‑sept. dag., anders 
di.‑zo. 10‑17 uur, DKK95; Krigsmu
seet 9: Tøjhusgade 3, natmus.dk, di.‑zo., 
juni‑aug. ook ma. 10‑17 uur, DKK80.

Dansk Jødisk Museum w: Proviant‑
passagen 6, jewmus.dk, juni‑aug. di.‑zo. 
10‑17, anders wo.‑zo. 11‑17, do. altijd tot 
19 uur, DKK100.

E T E N  E N  D R I N K E N

Meyers i Tårnet 1: in de kasteeltoren 
(alleen met lift!), tel. 28 10 14 02, taarnet.
dk, frokost di.‑zo. 11‑16.30, diner di.‑za. 
vanaf 17.30 uur. De hoge vertrekken zijn 
fantastisch, de keuken volgt de seizoenen 
en de prijzen zijn niet zo hoog als de 
ligging van het restaurant (€€). In de folke‑
tingwijk, dus kans op veiligheidscontroles.

>  INFORMAT IE

Borgen in het echt: hoe 
werkt de Folketing, hoe 
is deze samengesteld 
en op welke dagen is er 
een rondleiding in het 
 Engels? Alle informatie 
vind je op the  danish par 
liament.dk.
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Theorie en praktijk
Designmuseum Danmark k H 4
Hier zie je het werk van baanbrekende 
Deense ontwerpers, van de man van de 
stoelen Hans J. Wegner (1914‑2007), van 
Jacob Jensen (1926‑2015) die lange tijd 
de hoofdontwerper van Bang & Olufsen 
was, en van Piet Hein (1905‑1996), die 
de superellips als compromis tussen 
rechthoek en cirkel tot de maat van zijn 
ontwerpen maakte. Daarnaast heeft het 
museum een van de beste collecties Ja‑
panse kunstnijverheid buiten Japan.
Bredgade 68, designmuseum.dk, di.‑zo. 10‑18, 
do. tot 20 uur, DKK130 vanaf 27 jaar, 18‑26 
jaar DKK90

Stadsleven in het vizier
DAC i BLOX k kaart 2, G 6
In 2018 trok het Dansk Arkitektur 
Center – DAC in het door de Neder‑
landse toparchitect Ellen van Loon 
(van Rem Koolhaas’ OMA) ontworpen, 
spectaculaire BLOX‑complex. In het 
museum is aandacht voor Deense en 
internationale architectuur, stadscultuur 
en jonge designers. BLOX zelf ziet eruit 
alsof iemand glazen containers kriskras 
op de onder het gebouw liggende kade 
heeft gekwakt. Naast het DAC zitten in 
het complex kantoren, een sportschool, 
appartementen en het DAC Café, waar‑
vandaan je een indrukwekkend uitzicht 

hebt op Slotsholmen (> blz. 40) en de 
binnenhaven.
Bryghuspladsen 10, 1473 Køb K, dac.dk, dag. 
10‑18, do. tot 21 uur, vanaf 26 jaar DKK50,  
18‑25 jaar DKK25

Ruimteschip in de duinen
Arken – Museum for Moderne 
Kunst k kaart 3, A 4
Op een kunstmatig eiland midden in een 
aangelegd landschap van zee en duinen 
niet ver van een Sontstrand, kreeg het 
proletarische zuiden van Kopenhagen in 
de jaren 90 zijn Museum for Moderne 
Kunst. De sensatie: Robert Lund, destijds 
een student van 25 jaar, versloeg de 
gevestigde concurrenten in de competitie 
onder architecten voor de bouw van ‘de 
Ark’. Van beton en verzinkt staal maakte 
hij een sculptuur in deconstructivistische 
stijl. Schip, gestrande walvis, gehavend 
ruimteschip – tijdens een rondje om het 
excentrieke museum wisselt het karakter 
met elk nieuw perspectief. Kenmerkend is 
de 12 m hoge boeg, die de 150 m lange 
hoofdruimte bij de ingang afsluit. Het mu‑
seum toont veel eigentijdse kunst en krijgt 
steeds weer veel waardering voor nieuwe 
exposities. Populair is ook het glazen Ar‑
ken Café met uitzicht op zee en duinen.
Skovvej 100, Ishøj, arken.dk, di.‑zo. 10‑17, wo. tot 
21 uur, DKK140 (kan afwijken bij bijzondere ten‑
toonstellingen), S‑tog + bus vanaf centraal station

Mooier leven – Deens design en 
Deense  architectuur

Deens design is gericht op eenvoudige productie, 
grondstofbesparend, hoogwaardig, duurzaam en 
functioneel. Bovendien wordt gestreefd naar een 
harmonieuze eenheid van architectuur en de‑
sign. Eén naam springt in het oog: Arne Jacobsen 
(1902‑1971). Zijn stoel Model 3107, met dunne 
poten en zitvlak en leuning uit één stuk van multi‑
plex, wordt sinds de jaren 50 in serie geproduceerd 
en alleen in kleur aan nieuwe tijden aangepast. Dat 
geldt ook voor de ei‑ en de zwaanstoel, deel van 
het totaalontwerp voor het SAS Royal Hotel.

>

Je hoeft niet met de billen bloot voor de musea van Kopenhagen

Museumlandschap van Kopenhagen
Kopenhagen heeft tientallen fantastische musea. Het bestand wordt 
geregeld opgewaardeerd met een opvallend nieuw gebouw of een ver‑
bouwing. Goede gastronomie hoort er meestal ook bij: Denen eten graag 
in een museumrestaurant, zelfs als ze niet de vaste collectie bezichtigen. 
Naast het Nationalmuseet (> blz. 38) met beroemde vondsten uit de 
vroege geschiedenis en de Vikingtijd zijn er kunstmusea van wereldniveau, 
zoals Statens Museum for Kunst (> blz. 56) met een grote collectie, Den 
Hirschsprungske Samling (> blz. 57) met het accent op de 19e en vroege 
20e eeuw, en Arken (> blz. 81) en Louisiana (> blz. 71) met moderne 
kunst. Enkele musea liggen net buiten de stad. Ze zijn goed te bereiken 
met het openbaar vervoer, maar het kost wel een halve of een hele dag. 
Maak zelf de keus! Tip: breng met de auto op de vertrekdag eerst een 
bezoekje aan Arken, Louisiana of het M/S Museet for Søfart (> blz. 74) 
en ga daarna over de snelweg naar de veerboot in Gedser of Rødby.

TIPS voor MUSEUMbezoek

De grote musea hanteren een tarief van DKK90‑150, de kleinere DKK50‑85. 
Meestal hebben kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis toegang. Ook geldt er 
korting voor studenten en senioren (met studentenkaart of identiteitsbewijs). 
Enkele musea hanteren daarnaast ook nog een gratis dag voor iedereen, 
bijvoorbeeld Københavns Museum (wo. > blz. 39)  Thorvaldsens Museum (wo. 
> blz. 28), Nikolaj Kunsthal (wo. > blz. 79) en Ny Carlsberg Glyptotek (di. > 
blz. 37). De gratis entree geldt meestal niet voor bijzondere tentoonstellingen. 
Als een museum een dag gesloten is, dan is dat meestal op maandag. Dinsdag zijn 
bijna alle musea open. Veel musea blijven één dag in de week langer open, Lou‑
isiana is zelfs van dinsdag tot en met vrijdag tot 22 uur open. Vrijwel alle musea 
doen half oktober mee aan Københavns Kulturnat. Een toegangspas voor die 
nacht, inclusief ov, kost ca. DKK110 (peildatum jan. 2023, verkrijgbaar in 7‑eleven‑ 
kiosks), kul tur natten.dk. Informatie over cOPENhagen Card voor ov en circa  
negentig musea: > blz. 110. Informatie over overige musea: kbhmuseer.dk/en.


