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[forord]

Inspirationen til handicap-kultur-stafet-kanonen kommer – naturligvis – fra Kulturministeriets

kanon, der udkom tidligere på året.

På et møde i Kulturministeriet i foråret drøftede vi, hvilke muligheder personer med handicap har

for at deltage i kunstnerisk uddannelse – blive og leve af at være kunstnere. På mødet opstod

ideen om at lave en handicapkanon. Det skulle være en publikation, hvor et medlem fra hvert af

kulturministerens 7 kanonudvalg gav deres bud på, hvad ”det 13. værk” kunne være. De havde jo

hver især i forvejen været med til at udvælge 12 kunstværker til Kulturkanonen.

No. 13 kommer naturligt fra sportens – fodboldens – verden, hvor spiller no. 13 nok er med på hol-

det, men som den næstbedste, der kun bruges, når de andre ikke slår til. Personer med handicap

oplever sig ofte som samfundets no 13 – siddende på udskiftningsbænken.

Vi besluttede at sende en stafet rundt i kanonudvalgene. Med den fulgte opgaven: vælg en film, et

litterært værk, et stykke musik, et drama, et stykke design/kunsthåndværk, et billedkunstværk, der

berører eller fortæller om det at leve med et fysisk eller psykisk handicap på en nuanceret og inter-

essant måde. Og for arkitekturen: vælg en bygning, der har virkeliggjort princippet om ”tilgænge-

lighed for alle” på en æstetisk smuk måde. – Og giv dit valg nogle ord med på vejen.

Vi afleverede stafetten på Frederiksberg hos Ole Michelsen fra kanonudvalget for film og bad ham

om at sende den videre. I løbet af efteråret har den været vidt omkring – fra Møn til Paris. Og her

er den så, hele handicap-kultur-stafet-kanonen. 

Tak til Kulturministeriet for støtte til ideen. Og tak til de 7 bidragsydere, der med interesse og vove-

mod greb stafetten.

Det er mit håb, at kanonen vil blive læst og diskuteret både i og uden for handicapmiljøerne. 

Er no. 13 et godt valg?

Stig Langvad 

Formand, De Samvirkende Invalideorganisationer



[film]

Mifunes sidste sang
(Søren Kragh-Jacobsen)

Hvorfor Mifunes sidste sang? Vel nok fordi jeg ser et slægtskab. Jeg havde en lillebror, som var

udviklingshæmmet. Det var tidligt tydeligt for mig, at han var handicappet. Jeg kan huske, at jeg

var pinlig berørt over, at han var anderledes, og at han kunne føles som en klods om benet. Nok

elskede jeg ham, men jeg gik ikke ligefrem og pralede af ham – det havde jeg ikke format til. Men

han var et vidunderligt menneske med mange fine egenskaber. Og han evnede at vise stor kærlig-

hed. 

I Mifunes sidste sang ser vi, hvordan en kærligheden mellem en ”taberbror” (Rud, spillet af Jesper

Asholt) og en velfungerende smart guy (Kresten, spillet af Anders W. Berthelsen) kan udvikle sig

på en stærk og positiv måde fra modstand og pinlighed. Hvorfor skal vi skjule de mennesker med

handicap, gemme dem væk? De er her – og det skal de være – sammen med os andre.

Filmen skildrer forholdet mellem de to brødre, hvor den ene er overnormal og småborgerlig, og den

anden er … det modsatte af omstillingsparat – han skal ikke flyttes på plejehjem, han har det godt,

hvor han er. I åbningsscenen med de to brødre, kommer Kresten hjem til ruinen på Lolland og fin-

der sin bror liggende under deres døde far. Rud er badet i tårer og rød i ansigtet, og så kommer

Kresten: ”Du skal ikke være bange.” Rud definerer sig i al sin handicappethed i forhold til sin bror,

men han lever også i sin egen verden. Hans rolle er så gennemarbejdet og fin og bærer præg af

Søren Kragh-Jacobsens menneskesyn med blik for de svage. Det er ikke bare hjernen, som ikke fun-

gerer, Ruds kropssprog er også et andet. Jesper Asholt fik en meget fortjent Bodil for rollen.

Filmen præsenterer os for et kærlighedsbudskab. Og et budskab om, at vi skal forholde os til men-

nesker, som er anderledes, fordi vi kan lære noget af dem. Måske har de nogle følelser, vi kan bruge

til noget, ligesom Rud er med til at få det gode frem i sin bror, som ellers er en slyngel. Det er godt

at blive opmærksom på, at psykisk udviklingshæmmede mennesker kan give indblik i ens egen

skrøbelighed.

Mifunes sidste sang er en klassiker og i høj grad en almenmenneskelig historie. Og så er det en

skøn historie om by møder land, rig møder fattig, høj møder lav –  som da Krestens kone Claire

(Sofie Gråbøl) arriverer på gården... En god historie, som er velspillet i alle figurer. Det  er en dog-

mefilm, men det er ikke dogmebegrebet, der bærer den. Det gør derimod den varme og udvikling,

der er i personerne, og som skaber kærlighed og liv. Mifunes sidste sang er mesterligt klippet og

fortalt, og så er den som alle Søren Kragh-Jacobsens film et opgør med fordomme.

Udvalgt og præsenteret af: Ole Michelsen, filmanmelder og forfatter 

Ole Michelsen har i 17 år anmeldt film på DR’s filmmagasin Bogart. 

I dag arbejder han både som anmelder, foredragsholder og forfatter. 

Han har bl.a. udgivet bøgerne Film skal ses i biografen og Den dansende dæmon.



Mifunes sidste sang (1999)

Instruktør: Søren Kragh-Jacobsen

Manuskript: Søren Kragh-Jacobsen og Anders Thomas Jensen

Producent: Nimbus Film II 

Genre: Dogmefilm (nr. 3)

Spilletid: 102 minutter 

Medvirkende:

Anders W. Berthelsen (Kresten)

Jesper Asholt (Rud)

Sofie Gråbøl (Claire, Krestens kone)

Iben Hjejle (Liva, escortgirl)

m.fl.

Handlingen kort

Kresten lever et karriereliv i København. Han har en betroet stilling og er netop blevet gift med chefens datter –

som han ikke har fortalt om sin fattige fortid og familie på Lolland. Efter bryllupsnatten får Kresten en opring-

ning om, at hans far er død. Han tager til Lolland for at gøre boet op. Den gamle gård er i en forfærdelig stand,

og Krestens udviklingshæmmede bror, Rud, som er blevet alene efter farens død, vil ikke på et hjem. Så Kresten

annoncerer efter en hushjælp, der kan tage sig af ham. Det bliver den smukke Liva, som er træt at være escort-

pige i København, og da hun arriverer bliver der vendt op og ned på det hele.

(Foto: Lasse Høgsted/Scanpix)



[billedkunst]

Den blinde. Gjern
(Ejnar Nielsen, 1872-1965)

Nogle billeder har ikon-karakter, som gør, at man bare vender tilbage til dem. Sådan er det med

Ejnar Nielsens maleri  Den blinde pige (Den blinde. Gjern).  

Ejnar Nielsen var en mærkelig blanding af socialrealist og symbolist, som i høj grad skildrede for-

tabte sjæle og så livet gennem dem. Det fascinerende ved Den blinde pige er: Hvordan maler man

en, der ikke kan se? Som regel kan man se det på mimikken, hvis en person er blind. Det kan man

ikke her. Der er noget fint og drømmeagtigt over den unge pige, man kan ikke se direkte, at hun

er blind. Hun kunne lige så godt stå og kigge på blomsten, som hun har i hånden. Det er en

afblomstret mælkebøtte, hvor alle frøene er intakte – man skal have en ekstrem følsomhed for ikke

at mase dem. Det, der antyder blindheden, er hele den indadvendthed, der er i hende. 

Pigen står i et ”overnaturalistisk” landskab, lidt oppe. Der er et uvirkeligt lys. Bag hende slynger sig

en å, som genspejler himlen, der er marker med får. Og så rejser landskabet sig lidt igen. Ejnar

Nielsen var symbolist i mange af sine billeder, men det var en særlig social form for symbolisme,

ikke så bombastisk, mere overnaturalistisk. Man skal se godt efter. Og det er spændende: Hvad er

det, vi ser, når vi ser? Ser vi det konkrete: et hus, et får, et træ? Eller ser vi noget andet – det, der

ligger bagved: livets mystik, meningen med tilværelsen, Gud. Det smelter sammen på en fin måde

i billedet. 

Vi tror, vi ser virkeligheden, men det, vi ser, er i virkeligheden et blændværk. Når vi møder et andet

menneske, kan vi godt se, at det er mand, at han er forkølet eller ser trist ud, men vi kan ikke se,

at han måske lige har mistet sin mor. Vi ser en meget lille del. Det er den evne til at se tingene

tæt på, billedet handler om, og i den forstand er vi alle blinde. Pigen på billedet ser indefra, og

måske ser hun meget dybere, end vi gør. Selvom hun ikke kan se.

Udvalgt og præsenteret af: Bjørn Nørgaard, professor og billedhugger 

Bjørn Nørgaard var professor i skulptur ved Det Kgl. Danske Kunstakademi i perioden 1985-1994.

Bjørn Nørgaard har udstillet ved de fleste danske udstillingsbygninger, ligesom han har stået for

utallige udsmykninger i Danmark, fx Dronningens Gobeliner på Christiansborg. 



Ejnar Nielsen (1872-1956) 

var en af de betydeligste repræsentanter for den danske symbolis-

me. Han var af den opfattelse, at civilisationen og storbylivet

havde en uheldig virkning på individet. I 1894 kom Ejnar Nielsen til

Gjern i Midtjylland. Landskabet og menneskene her gav inspiration

til flere af hans billeder, bl.a. Den blinde. Gjern. 

Ejnar Nielsen: Den blinde. Gjern. 1896 og 1898. 

Olie og guld på lærred 132 x 79 cm. 

Den Hirschsprungske Samling.



[design og kunsthåndværk]

Mundhåndsystemet 
(Georg Forchhammer, 1794-1865)

I vore dage kan design jo være alt, og omvendt skal alt designes. Jeg har valgt mundhåndsystemet,

som er et tolkesystem for svært tunghøre og døvblevne, fordi jeg har en ven, som er døv. Vi har

kendt hinanden siden ungdomsårene, hvor vi arbejdede sammen på Bing & Grøndahls

Porcelænsfabrik, og siden igen på Den Kongelige Porcelænsfabrik.                                             

Mundhåndsystemet er udviklet af Georg Forchhammer i begyndelsen af 1900-tallet.

Kommunikationen foregår ved, at man aflæser vokalerne ved at se på den talendes mund – det er

let at aflæse a-o-u  –  samtidig med at hænderne bruges til at lave konsonanterne, som k-p-t-s.

Det synes jeg er ret genialt. Fordi man ved at bruge de to systemer samtidig, et for vokaler og et

andet for konsonanter, kan kommunikere lige så hurtigt, som når man bruger talesprog for høren-

de.

Faktisk synes jeg, at alle børn i børnehaven burde lære tegnsprog, det er jo internationalt – som

esperanto. Jeg tror oven i købet, børn ville synes, at det ville være sjovt, som en slags ordsprogs-

leg, hvor man skal forestille ting og sager, og de andre skal gætte, hvad man er.

Det ærgrer mig, at jeg ikke selv har givet mig tid til at lære mundhåndsystemet bedre. Jeg kan nogle

simple tegn, som jeg også prøvede at bruge, da jeg rejste i Mexico for mange år siden. Og det fun-

gerede fint. Fx siger man ”halvdelen” ved at holde den ene hånd vandret og den anden lodret  som

en kniv, der skærer vinkelret ned på den vandrette. Det er let at forstå. Og så kan man jo variere

det selv, fx bare skære det yderste af, hvis man synes, noget er for meget eller for lidt.

Hvis vi lærte tegnsprog i skolen, ville vi både have lettere ved at kommunikere med mennesker, der

ikke kan høre – og med folk i resten af verden. Min ven har fortalt, at han kommunikerer bedre

med italienere, grækere og alle folk, som bruger meget kropssprog, end med os danskere, som ofte

bliver generte og vender os om.

Udvalgt og præsenteret af: Ursula Munch-Petersen, keramiker

Ursula Munch-Petersen er uddannet på Kunsthåndværkerskolen og har siden undervist på bl.a. Danmarks

Designskole og Det Kgl. Danske Kunstakademi. Hun har udstillet på bl.a. Den Frie, Vejen og Holstebro

Kunstmuseum, og har udarbejdet produkter for bl.a. Royal Copenhagen. 

(Foto: Lennart Søgaard Høyer)



Mundhåndsystemet

Mundhåndsystemet (MHS) blev udviklet af danskeren Georg Forchhammer i

begyndelsen af 1900-tallet.

Systemet bruges af personer med kraftigt høretab og døvblevne.

MHS er et kommunikationshjælpemiddel, der visualiserer talesproget ved

mundaflæsning og med støtte af forskellige hånd- og fingerstillinger. 

Man kan betegne MHS som en synlig lydskrift i luften, hvor mund og hånd

supplerer hinanden. Det, der ikke kan aflæses på munden, kan aflæses på

hånden, og hvad der ikke kan ses på hånden, kan altid ses på munden. 

MHS består af 14 enkle håndstillinger for konsonantlyde, der kan forveksles,

eller som man ikke umiddelbart kan aflæse på munden. På den måde bliver

systemet en støtte til at aflæse det talte sprog. Systemet er fonetisk opbyg-

get og følger den danske udtale. Vokaler aflæses nemmere og bliver derfor

ikke gengivet med håndbevægelser.

At lære de 14 håndstillinger, som indgår i MHS, tager kun få timer. Men at

lære at aflæse og beherske MHS i normalt taletempo kan tage år. 

I mange år har personer med kraftigt høretab og døvblevne foretrukket MHS

som kommunikations- og tolkeform. I dag er der fortsat en del, der anven-

der MHS. Men de senere år er flere og flere gået over til at lære og bruge

Tegnstøttet Kommunikation som kommunikations- og tolkeform.

Kilde: www.hoerelse.dk

(Foto fra Dansk Tegnordbog, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation)



[musik]

Den grimmeste mand i byen 
(Dansk Handicap Forbund)

”Flotte fyre får altid fat i damer, smarte fyre får også altid fat i damer.

Men når damerne ser mig, så si'r de "nej fanden tag mig, han er den grimmeste mand i byen." 

(Den grimmeste mand i byen, Povl Dissing)

Der er ingen traditioner for at lave musik, som særligt henvender sig til eller har fokus på menne-

sker med handicap. Det eneste man kan pege på, er musik komponeret af mennesker med psyki-

ske lidelser af en art. Her fandt jeg ikke nogen oplagte danske kandidater, så jeg valgte i stedet at

gå en anden vej. 

Mit valg faldt på Dansk Handicap Forbunds cd ”Den grimmeste mand i byen”, der udkom i 2001.

Det er en antologi, hvor forskellige sangere og musikere, deriblandt Povl Dissing, Peter Peter

(Bleeder, ex-Sort Sol) og Bo Stief medvirker. Desuden medvirker en række sangere, som har det til

fælles, at de har et eller andet handicap. Sangene på cd'en er overvejende nyskrevne med selviro-

niske og morsomme titler som ”Let’s Go Spastic” og ”Genetic Outlaws” og tematiserer enten det

at have et fysisk eller psykisk handicap eller det at være udenfor som følge af at være ”anderle-

des”. Sidstnævnte nummer bliver spillet af et band, der netop kalder sig Genetic Outlaws og består

af musikere med handicap. Den efterfølgende sommer spillede bandet i øvrigt et par koncerter

med Peter Peter som sideman.

Det er en meget fin og optimistisk cd med masser af god energi og solid opbakning fra et bredt

og profileret udsnit af det danske musikmiljø. Blandt andet medvirker Povl Dissing i en nyindspil-

ning af sit gamle hit ”Den grimmeste mand i byen”, som var skrevet af amerikanske Shel Silverstein

og blev oversat til dansk af Thøger Olesen. Nummeret er fra 1968 og altså fra den periode, hvor

Dissing for længst havde invaderet de danske hitlister, men hvor mange seriøst diskuterede, om

Dissing egentlig var ved sine fulde fem og havde et alvorligt psykisk handicap – hvilket han som

bekendt ikke havde. Dissing er på den måde noget af det tætteste, vi i dansk musik kommer på

en feteret sanger med handicap. Det, at han også er med på cd’en her, gør, at jeg peger på den.

Udvalgt og præsenteret af: Henrik Marstal, musiker, forfatter, ph.d. 

Som musiker, arrangør og komponist har Henrik Marstal især haft sit virke i ibens og med Marie

Frank, men har også arbejdet med en lang række andre navne. 

Henrik Marstal har endvidere skrevet en række bøger om musik. Han er medlem af Kunstrådets

Musikudvalg og var initiativtager til albummet protestsange.dk (2006), hvor en række yngre navne

fortolker danske protestsange. 

(Foto: Martin Dam Kristensen)



Cd'en indeholder 10 numre – gamle og nyskrevne.

Kendte kunstnere og mennesker med handicap 

fortolker ballader og rocknumre på en ny og anderledes måde. 

Medvirkende: Povl Dissing, Peter Peter, Zididada, Keld og Hilda Heick,

SP, Just og Frost, Rock Nalle, Monique, Daimi, Henrik Strube, Nanna,

Lasse Helner og Bo Stief samt en række sangere og musikere med

handicap.

Udgiver: Dansk Handicap Forbund og Sony Music/Pladecompagniet,

2001.

Genetec Outlaws (Foto: Linda Henriksen/Polfoto)



[Scenekunst]

Caroline Mathilde
(Koreografi: Flemming Flindt, komponist: Peter Maxwell Davies)

Mit valg falder på Flemming Flindts dansedrama Caroline Mathilde fra 1991 med musik af Peter

Maxwell Davies og scenografi af Jens-Jacob Worsaae. Her får vi to former for scenekunst, både

dans og drama. Balletten bliver genopsat på Det Kongelige Teater i foråret 2007 og er altså på

denne måde aktuel.

Dramaet handler om dronning Caroline Mathilde, hendes elsker, statsmanden Johan F. Struensee,

og hendes mand kong Christian VII. Det er ham, der har et handicap. Han var som bekendt psy-

kisk syg, led af ungdomssløvsind, og han er i balletten skildret med en række nuancer. Det er en

virkelig spændende studie i et forvirret sind, spillende fra det angste, barnlige, snu og drillende til

et vanvid, der slår ud i lys lue. Det er helt utroligt – uden ord – at kunne trænge så dybt i et

menneskesind. Og give os så megen sympati for en syg mand. 

Ved premieren dansede og spillede Alexander Kølpin rollen med stor indlevelse. Senere har også

Thomas Lund brilleret i partiet.

Udvalgt og præsenteret af: Erik Aschengreen

Forfatter og anmelder. Har undervist i dansens æstetik og historie på Københavns Universitet

gennem 30 år, og undervist i ballethistorie ved Det Kongelige Teaters læseskole for ballettens

børn. Forfatter til en lang række bøger om dans og dansens historie.

(Foto: Marianne Grøndahl)



Handlingen kort

Balletten handler om Caroline Mathilde, der som 15-årig kommer til Danmark for at blive gift med den 17-årige excen-

triske og halvsindssyge Christian VII. Hun møder hurtigt kongens nye livlæge, Dr. Struensee, som hun indleder et for-

hold til. Da Struensee også begynder at få politisk indflydelse, bliver det for meget for hoffet og militæret. Struensee

ender med at blive halshugget, og Caroline Mathilde landsforvist. I Flemming Flindts fortolkning er Caroline Mathilde

et psykisk drama i historisk iklædning. En ballet om magtbegær, kærlighed, sex og vanvid.

Vanvid og kærlighed er hovedtemaerne i Flemming Flindts ballet og trekantsdrama Caroline

Mathilde fra 1991. Thomas Lund har rollen som Christian den VII, når balletten spiller på Det

Kongelige Teater igen i foråret 2007. (Foto: Martin Mydtskov Rønne)

Caroline Mathilde (2007)

Spiller på Det Kongelige Teater 

9. februar-26. marts 2007

Koreografi: Flemming Flindt 

Musik: Sir Peter Maxwell Davies 

Scenografi: Jens-Jacob Worsaae 

Dirigent: Graham Bond / Henrik

Vagn Christensen

Medvirkende: Det Kongelige

Teaters Ballet, 

Det Kongelige Kapel, Sjællands

Symfoniorkester



[litteratur]

Krøblingen
(H.C. Andersen, 1805-1875)

”Der var en gammel Herregaard med unge, prægtige Herregaardsfolk. Rigdom og Velsignelse

havde de, fornøie sig vilde de og Godt gjorde de. Alle Mennesker vilde de gjøre glade som de

selv vare det…”

Jeg har valgt H.C. Andersens eventyr Krøblingen, fordi det er en almen historie, som har appel.

Faktisk var det svært at finde et kendt værk, der beskæftiger sig med at have et handicap.

Krøblingen er det mest tydelige.

I eventyret får vi beskrivelsen af det fattige hjem med det syge barn. Have-Kirsten og Have-Ole

tjener til dagen og vejen ved at arbejde i herregårdshaven. Det ældste barn, Hans, er syg og lig-

ger i sengen. Drengen er ”lidt slat i benene”. Jeg forestiller mig, han har haft børnelammelse.

Jeg kan huske, at det var mine forældres store frygt. Det er et tungt kors at bære for Hans’ foræl-

dre, og de har mistet livslysten. Litteraturen kommer ind i Hans’ liv, da fruen på herregården for-

ærer ham en bog med Grimms eventyr i julegave. Digtningen får betydning ikke kun for drengen

selv – den skaber lys i hele familien.

Eventyret foregår på et gods i Sydsjælland. Måske på Holsteinsborg, hvor H.C. Andersen også

selv kom og opholdt sig temmelig meget. Så muligvis ligger der en rigtig historie i det. Vi ved fx,

at fruen på Holsteinsborg sørgede for at få sat et vindue i et hus i nærheden, så den syge kvin-

de, der boede der, kunne se ud. Krøblingen er også en hyldest til den fine herskabsfrue, der

hjælper familien i eventyret. 

Krøblingen er et af H.C. Andersens seneste eventyr. Historien er måske en anelse for sentimental

for nutidslæsere, og den har ikke helt samme dybde, som mange andre af hans eventyr har,

men H.C. Andersens greb om sproget var – og er – enestående.

Historien ender godt: Hans ligger i sengen og ser, at katten vil tage hans fugl. Uden tanke for sig

selv prøver han at redde fuglen. Han tænker mere på at gøre noget for et andet væsen – og så

sker miraklet: Han kan gå. Et mirakel, som måske hører til i eventyret, men som kan være med til

at give livsmod.

Udvalgt og præsenteret af: Mette Winge, forfatter

Mette Winge er forfatter, litteraturforsker og tidligere programchef for teater- og litteraturafdelin-

gen på DR. Har forsket i litteraturhistorie og i litteratursociologi med fokus på børnelitteratur og

opdragelse. Forfatter til en række succesrige romaner.

(Foto: Rigmor Mydtskov)



”Hans holdt Øie med Katten og var i stor Uro; Fuglen blev ogsaa urolig. Intet Menneske var der at kalde paa; det var som om

Katten vidste det; den lavede sig igjen til at springe. Hans viftede med sit Sengetæppe, Hænderne kunde han bruge; men Katten

brød sig ikke om Sengetæppet; og da ogsaa det var kastet efter den, uden Nytte, satte den i eet Spring op paa Stolen og ind i

Vindueskarmen, her var den Fuglen nærmere. 

Hans kunde fornemme sit eget varme Blod i sig, men det tænkte han ikke paa, han tænkte kun paa Katten og Fuglen; ude af

Sengen kunde Drengen jo ikke hjelpe sig, staae paa Benene kunde han ikke, gaae endnu mindre. Det var som om hans Hjerte

vendte sig inden i ham, da han saae Katten springe fra Vinduet lige hen paa Dragskisten, støde

til Buret saa at det væltede. Fuglen flagrede forvildet om derinde. 

Hans gav et Skrig, der gik et Ryk i ham, og uden at tænke derved, sprang han ud af Sengen,

hen mod Dragkisten, rev Katten ned, og holdt fast i Buret, hvor Fuglen var som i stor

Forfærdelse. Han holdt Buret i Haanden og løb med det ud af Døren ud paa Veien. 

Da strømmede Taarerne ham ud af Øinene; han jublede og raabte ganske høit: "Jeg kan gaae!

Jeg kan gaae!"” 

H.C. Andersen (1805-1875) skrev i alt 168 eventyr. 

Krøblingen er et af hans seneste – fra 1872.

(Foto: Odense Bys Museer)

(Ill. af Lorenz Fröhlich /Det Kongelige Bibliotek) 



[arkitektur]
Danmarks Nationalbank
(Arne Jacobsen, 1902-1971)

Inden for de sidste 10 år er der i Danmark kommet øget opmærksomhed på handicapvenlighed og

tilgængelighed i byggeriet. Hvis jeg skal vælge en bygning, som både har historie og giver den

besøgende en oplevelse af høj arkitektonisk kvalitet – og som samtidig har tilgængelighedsprincip-

pet indbygget, så falder mit valg på Danmarks Nationalbank, bygget af Arne Jacobsen.

De færreste kender Nationalbanken indefra og er klar over, at den helt tilbage fra 60’erne, hvor

byggeriet begyndte, har løst problemet med tilgængelighed på en meget simpel måde. Alle har

ubesværet adgang til banken. En rampe fører en ind i den offentlige forhal – som er et af de fine-

ste rum fra det 20. århundrede. Fra forhallen kommer man ind i en umådelig smuk banksal med

pæretræspaneler og hængende orkidehaver. Arne Jacobsen var også en meget dygtig havearkitekt,

som interesserede sig for Japan. Det ser man også i bankens indre, hvor der er anlagt japanske

haver, som der dog ikke umiddelbart er adgang til for besøgende. Fra banksalen er der derimod

yderligere fri tilgængelighed til bankens øvrige etager ved hjælp af en elevator.

Hvis mennesker, der sidder i kørestol, ønsker en oplevelse af høj arkitektonisk rang, så er Danmarks

Nationalbank et besøg værd. Der findes nyere bygninger, hvor tilgængeligheden er endnu mere

integreret, men Nationalbanken er det arkitektonisk mest overbevisende bygningsværk. 

Udvalgt og præsenteret af: Kent Martinussen

Arkitekt, administrerende direktør i Dansk Arkitektur Center siden 2001. Har undervist

og forsket ved danske og udenlandske universiteter og arkitektskoler og drevet egen

tegnestue med talrige internationale projektudstillinger.

(Foto: André)



Fra Nationalbankens hovedindgang kom-

mer man gennem et krumt, svagt skrå-

nende vindfang ind i en 20 meter høj for-

hal. Den usædvanlige højde understreges

af smalle, vertikale glasspalter, som giver

rummet dagslys. I forhallens modsatte

ende er en skulpturel ståltrappe. Vægge

og gulv er beklædt med lyse porsgrunn-

sten. I vægnicherne hænger fem gobeliner

i røde og gule farvetoner vævet af Kim

Naver. 

Selve banksalen danner kontrast til for-

hallens lidt kølige stenrum med sparsom

belysning. I banksalen er der ovenlysvin-

duer, og trægulve og paneler af pæretræ

giver rummet var-me og karakter.

Den oprindelige banksal (billedet) er idag

ombygget.

(Foto: Adam Mørk samt Mydtskov 

og Rønne (Gengivet med tilladelse fra

Nationalbanken))

Nationalbankens ligger i Havnegade i det centrale København og er markant i bybilledet. Den er tegnet af den interna-

tionalt kendte arkitekt Arne Jacobsen og regnes for et af hans hovedværker. Det omfattende byggeri blev opført i eta-

per fra 1965-1978. Den første etape omfattede bygningen af et nyt seddeltrykkeri. Efter Arne Jacobsens død i 1971 vide-

reførte arkitektfirmaet Dissing + Weitling byggeriet. Nationalbankens nye bygning blev færdig ved udgangen af 1978.

Det samlede kompleks udgør 48.131 etagemeter.
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