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FORORD

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Bankens hovedopgaver er at tilrettelægge 
penge- og valutapolitikken, så kronen er stabil over for euroen, og at fremstille 
mønter og sedler. Nationalbanken bidrager desuden til effektive finansielle markeder, 
udarbejder finansiel statistik og er bankforbindelse for staten og pengeinstitutterne. 
Nationalbanken repræsenterer Danmark internationalt i en række sammenhænge.
Nationalbanken er arbejdsplads for omkring 600 ansatte.

Nationalbankens bygning i det centrale København indgår markant i bybilledet. Den 
er tegnet af den internationalt kendte danske arkitekt Arne Jacobsen og  opført i 
årene 1965-78. Bygningen regnes for et af Arne Jacobsens hovedværker.

Denne publikation viser Nationalbankens bygning og indretningen af den. Som 
udgangspunkt vises indretningen af bygningen, som den er i dag, men på enkelte 
billeder vises også lokalernes oprindelige udseende.
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Fremtidens Hus 1929 Bellavista, boligbebyggelse  1934 Bellevue Teater 1937

Servicestation i Skovshoved 1937Stellings hus 1937 Århus Rådhus 1937

Søholm, kædehuse 1950

Munkegårdsskolen 1957

Simonÿs hus 1954 Rødovre Rådhus 1956

AJ bestik 1957 “Ægget”, lænestol 1958 SAS Royal Hotel 1960

“Myren”, stabelstol 1952

St. Catherine’s College 1964 Vola, armaturserie 1969

Søllerød Rådhus 1942

Cylinda-Line 1967 HEW, elektricitetsværk 1969

Novo, Terapeut. laboratorium  1935
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ARKITEKTEN ARNE JACOBSEN

Da arkitekten Arne Jacobsen døde i foråret 1971, var første etape af Nationalbank-
byggeriet netop afsluttet. Arne Jacobsen havde i sin lange karriere formet nogle 
af århundredets mest afklarede bygningsværker og fineste industrielle produkter 
og efterlod sig et livsværk, der har sikret ham en fornem plads i den internationale 
arkitekturhistorie og gjort ham til en af de få danskere, der er kendt af en større 
kreds ud over hele den moderne verden. 

Som nyuddannet, ganske ung arkitekt præsenterede han sig for offentligheden 
på en byggeudstilling i København med et projekt til ”Fremtidens Hus”, der var 
opbygget med motorbådsadgang i underetagen, garage i stueplan og helikopter-
landingsplads på taget. Fremtidens Hus var den internationale funktionalismes 
første manifestation i Danmark med et futuristisk bud på, hvordan den nye 
teknologi kunne give form til en ny arkitektur. Bygningen, som var opført i fuld 
størrelse på udstillingen, viste i sin opbygning over enkle, geometriske figurer det 
formudtryk, der senere var så karakteristisk for Jacobsen.

I sine byggerier var Jacobsen i starten præget af en dansk nyklassicisme, men han 
orienterede sig hurtigt mod den europæiske funktionalisme, ligesom han forstod at 
tage de forskellige internationale arkitekturstrømninger op gennem århundredet til sig 
og videregive dem i en personligt bearbejdet form. Det har været sagt, at Jacobsen var 
international på en dansk måde og dansk på en international måde. 

Det var en enorm produktion, Jacobsen fik opbygget, og der er næppe mange om-
råder, han ikke har været inde og behandle. Produktionen strækker sig fra arbejder 
med flere strandbadeanlæg, teatre, sportsanlæg som svømme-, ride- og tennis-
haller, skoler og børneinstitutioner, hoteller, centralbanker og rådhuse, administra-
tionsbyggerier, fabriks- og laboratorieanlæg, etageboliger, rækkehusbebyggelser 
og enfamiliehuse. Alt udformet med en omhyggelighed og respekt for den gode 
løsning, og ofte tilført nyskabelser, der har ført faget videre.

Arne Jacobsen er en af de danske arkitekter, der har placeret sig med flere bygge-
arbejder i udlandet. Her kan nævnes St. Catherine’s College i Oxford, og i Tyskland 
administrationsbyggeri og hovedkvarter for HEW og skolen i Christianeum, begge 
i Hamburg, feriecenter på Femern med ferieboliger og svømmehal, rådhus i Mainz 
og den minimalistiske foyer-tilbygning til teatret i barokhaven i Herrenhausen 
i Hannover. Ikke mindst disse byggerier har været medvirkende til Jacobsens 
internationale omdømme. 

For Arne Jacobsen var helheden målet. Som arkitekt ønskede han at følge projektet 
helt igennem, og intet måtte overlades til tilfældighederne. Derfor måtte han nød-
vendigvis også beskæftige sig med detaljen i sine byggerier, således at helheden 
kunne kontrolleres. Det førte til en lang række af designprodukter af så høj en 
kvalitet, at de, selv om de var udviklet i forbindelse med konkrete byggeopgaver, 
viste sig at være så alment brugbare, at de kunne indgå i en almindelig standard-
produktion. Jacobsens designprodukter omfatter en meget bred vifte af så forskel-
ligartede emner som møbler, tekstiler, belysningsarmaturer, dørgreb, spisebestik, 
stålvarer, glas, ure og vandhaner. Det er ikke mindst takket være disse produkter, 
hvoraf mange har opnået international klassiker-status, at Jacobsen i dag rangerer 
højt på det internationale firmament. 

Arne Jacobsen har gennem sit arbejde sat sit præg på generationer af arkitekter og 
dermed været medvirkende til at forme en særlig skandinavisk arkitekturtradition, 
der er karakteriseret af en høj grad af gennemarbejdning af helheden fra det 
overordnede til detaljen. Kun få danskere har opnået en så bred international 
berømmelse som Arne Jacobsen, der i dag står for noget af det bedste, der blev 
produceret i det 20. århundrede, med en iboende kvalitet, der har sikret værkerne 
en bæredygtighed ind i det næste. 
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Bankbygningen afslutter Bremerholms massive 
havnefront og antyder med sin drejning 
indsejlingen til Børsgraven. 

Temaet med en lodret opdelt bygningskrop 
oven på en lav, gennemløbende mur genfindes 
i samspillet mellem Holmens Kirkes lange 
kapelbygning og kajmuren. 

Den vestlige facade set fra Holmens Bro, med 
Holmens Kirke i forgrunden.

Set fra Kongens Nytorv afgrænser banken 
gaderummet mod Holmens Kanal. De lodrette 
facadedelinger kan ses som en gentagelse af 
søjletakten i den klassiske gavlfront i Erichsens 
Palæ.
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Bygningen er i sin rumlige dispo-
nering sammensat af to elementer: 
Den etagehøje, omkransende 
mur, der afgrænser anlægget og 
samtidig markerer det trapezformede 
bygningsanlæg, og den femetagers blok, 
der rejser sig over godt halvdelen af 
arealet med sine lukkede kortfacader og 
åbne, glasbeklædte langfacader.

INDPASNING I BYBILLEDET

Placeringen af den høje bygningsblok ud til Niels Juels Gade bevarer gaderummets 
oprindelige proportionering og fastholder bankanlægget som et bymæssigt 
element i sammenhæng med den eksisterende, attenhundredetals bygningsmasse 
i Gammelholm-kvarteret. Den lave bygningsdel friholder den godt 350-årige 
Holmens Kirke for påtrængende og dominerende bygningsmasser. En havemæssig 
behandling af bankens fortovsareal over for kirken og af beplantningen, der er 
anlagt på taget af den lave bygning, imødekommer og spiller op til kirkeanlæggets 
proportioner. Fra havnesiden sikrer den femetagers blok bygningens sammenhæng 
med Gammelholm-kvarterets massive havnefront, og den lave del formidler 
overgangen herfra til Børsgravens tragtformede anlæg med dens åbne og lave 
karakter.
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Den beskedne hovedindgang til banken er uden for åbningstiden lukket med en bronzedør, der 
i dagtimerne er sænket ned i kælderen. 
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FACADERNE

De to typer facader i etagebygningen, de åbne glasbeklædte karnapper og 
de lukkede facader, er underlagt samme modulering. Begge er udformet som 
lodrette, bygningshøje paneler, der i delingerne markerer og giver plads for 
hovedkonstruktionens søjletakt. Den modulære, vertikale opdeling medvirker til at 
strukturere de lange, ensartede facader. Denne opdeling har sine klassiske pendanter 
i såvel Børsens lodrette sandstensbånd som i Holmens Kirkes kapel, hvor lodrette 
facademarkeringer i fast takt opdeler den lange facadelængde i let opfattelige 
størrelser. 

Ud over de tekniske og praktiske krav har det været medbestemmende ved valget 
af facadematerialer, at der heraf kunne fremstilles komponenter med en høj grad 
af præcision og finish, der ville kunne leve op til og spille sammen med det meget 
enkle og monumentale hovedanslag i komplekset. 

Naturstensbeklædningen er udført 
med den lysegrå, norske Porsgrunn-
marmor, der er opkaldt efter sten-
bruddets nærliggende by. Denne sten 
giver ved sine tegninger en levende 
overflade, afdæmpet og underordnet 
i afstandsvirkningen og spændende 
og oplevelsesrig på nært hold. Stenens 
overflade er behandlet ved flintrulning, 
en proces, hvor overfladen knuses 
ved hjælp af skarpe flintkorn. Herved 
efterlades en flade, der lader både 
tegning og struktur komme til sin fulde 
ret. Denne sten er velkendt hos Arne 
Jacobsen, der tidligere har anvendt den 
til facadebeklædning ved en række 
byggerier, første gang på Århus Rådhus, 
senere i forbindelse med Søllerød Rådhus 
og sidste gang til rådhuset i Mainz. 
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Nationalbanken set fra Holbergsgade med Holmens Kirke i baggrunden

Curtainwall-facaderne er opbygget af tre 
glaslag. Yderst en isoleringsrude af 
varmeabsorberende spejlglas, bag dette 
almindeligt klart vinduesglas og inderst en 
hærdet, sidehængt rude, der er matætset 
op til brystningshøjde. En del af den ikke 
absorberede solvarme opfanges af et 
gennemsigtigt gardin, som er ophængt 
mellem de ydre og det indre glaslag.
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Der er anvendt samme modultakt og 
samme markering af søjletakten i 
bygningens to facadetyper.

Den lave mur, der fortsætter uden for den 
høje bygningsdel, tillader udsyn til de to 
renæssancebygninger, Børsen og Holmens Kirke.
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Curtainwallens glasfacade giver et meget varieret udtryk afhængig af vejret og døgnets rytme.

Affasningen af hjørnestenene er brugt 
for at understrege tyngden i den 
omkransende mur. Udsyn fra haveanlægget ved Holmens Kirke, hvor vestfacaden ses over den lave perimetermur.
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De fem gobeliner, der er ophængt i forhallens 
vægnicher, er udført af væveren Kim Naver.

Den spinkle ståltrappe er, som loftet 
over vindfanget, nedhængt og båret 
fra rummets loft. 

FORHALLEN

Den næsten 20 meter høje, kileformede forhal rummer i den ene ende det 
krumme, svagt skrånende vindfang og i sin modsatte ende en skulpturel ståltrappe, 
der betjener de seks etager, som hallen spænder over. Rummets usædvanlige 
udformning, det enkle materialevalg og – for den, der første gang besøger 
bygningen – helt uventede højde, er understreget gennem de smalle, vertikale 
vinduesspalter, der giver rummet sit dagslys på en udtryksfuld måde.

De smalle lysspalter i gavlen mod Havnegade 
giver mulighed for helt at kontrollere lyset og de 
rumlige elementer i forhallen. Vægge og gulv er 
beklædt med den lyse Porsgrunn-sten. 

En lav gang modsat vinduessiden 
forbinder forhallen med den 
bagvedliggende banksal.
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I vitrinerne, der hentede dagslys 
fra den ovenliggende gård, var der 
ophængt plantekurve i forskellige 
højder. Plantekurvenes dekorative 
virkning understregedes af vitrinernes 
montreagtige karakter.

Forbindelsen mellem forhal og banksal er ud-
formet som en lav, lukket passage. På væggene er 
indbyggede montrer med tidligere og nuværende 
danske seddelserier.

Banksalen, hvis funktion i dag er under omdefinering, var opbygget med et publikumsafsnit, 
et fleksibelt kontorlandskab og den afskærmede hovedkasse med ekspeditionsskranker. Kun 
vitrinerne og søjlerne, der markerede begrænsningen af den ovenliggende gård, var faste 
elementer i det store areal. 
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BANKSALEN

Nationalbankens oprindelige banksal, hvis funktion i dag har ændret karakter, 
blev placeret under den sydlige lysgård i et rum, der spænder ud på i hele 
etagebygningens bredde. Fra forhallens lidt kølige stenmaterialer og sparsomme 
dagslys møder man her den stærkt oplyste og ovenlysforsynede banksal, der henter 
sin karakter fra trægulvenes og de pæretræsfinerede panelers varme farve. Hvor 
forhallen som rum er klart defineret gennem gulvets og vægfladernes præcise 
afgrænsninger, fremtræder banksalen med sine vitriner, skærme og halvvægge uden 
egentlig betydende afgrænsninger. Denne virkning blev forstærket af loftets diffuse 
og næsten svævende karakter, der blev opnået gennem en helt jævn, opadrettet 
belysning af loftfladen fra nedhængte armaturer.
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Lokalerne i bygningens øverste etage 
er udført med ekstra rumhøjde. En 
dobbelt skabsvæg adskiller den brede 
opholdsgang fra etagens mange 
møderum. Farveholdningen domineres 
her igen af de pæretræsfinerede skabe 
og vægpaneler sammen med det 
ligeledes rødbrune trægulv.

Indbyggede foldevægge og 
bordopstillingens sammensætning af 
moduler muliggør forskellige opdelinger 
og anvendelser af lokalerne. 
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Hovedmotivet i personalets opholdssalon 
er seks plantevitriner, der er indfældet 
i ydervæggens panelbeklædning 
mellem gavlens smalle, lodretstillede 
vinduesspalter. Vitrinerne, der følger 
den tætte gavlfacades panelbredde, 
er belyst fra det ovenliggende tag, 
hvorfra der falder dagslys ned langs 
vitrinernes bagvæg, der udgøres 
af gavlens Porsgrunn-beklædning. 
Beplantningen består af orkideer og 
andre tropiske vækster i nedhængte 
plantekurve. Opholdssalonen har en 
række indbyggede muligheder for 
forskelligartede anvendelser. Således 
kan rummet ændres til filmforevisning 
og foredragssal m.m. Samtidig er der 
mulighed for at to- eller tredele rummet 
ved hjælp af foldevægge indbygget i den 
dobbelte væg mod opholdsgangen.

MØDE- OG OPHOLDSRUM

Til brug for de forskellige afdelinger er der ud over bygningen fordelt et antal 
møderum, der i placering og udformning ikke adskiller sig fra de kontorer, de 
knytter sig til. En undtagelse udgøres dog af en række lokaler øverst i bygningen. 
Her er møderum for bankens repræsentantskab og bestyrelse placeret med udsigt til 
Holmens Kirke og Børsen, og personalets opholdssalon med kig mod Kongens Nytorv. 

Adgangen til disse rum sker fra en bred opholdsgang, hvis vinduesvæg for 
møderummenes vedkommende spænder over hele den ene langside af den sydlige 
lysgård. Haveanlægget, der herfra ses i fugleperspektiv, danner udsigt fra gangen 
og dens siddegrupper. Adgangen til personalets opholdssalon sker fra en bred 
opholdsgang med udsigt til bygningens anden lysgård. 
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Opholdsgangen foran repræsentant-
skabets og bestyrelsens møderum og 
en tilsvarende gang foran direktionens 
kontorer er møbleret med siddegrupper 
med udsigt til den sydlige lysgård. 
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KONTORERNE

Bankens almindelige kontorfunktioner er næsten alle beliggende i etagebygningens 
parallelfløje. Kontorernes midterkorridorsystem er opbygget over den bærende 
søjlekonstruktions kvadratiske 420 cm x 420 cm modul som grundenhed. Det 
er denne størrelse, som er aftegnet i curtainwall-facadernes fremspringende 
karnapbredde og opdelingen i gavlens naturstensfacader. Tværsnittet i en kontor-
etage er sammensat af tre lige store konstruktive moduler, hvor kontorerne i de to 
yderste er øget i dybden med karnappernes fremspring. Det midterste modul består 
af to dybe skabszoner omkring en central gang, hvorfra der gennem skabsvæggene 
er adgang til kontorerne på begge sider.

En fast, modulær dørplacering, faste skot over det nedhængte loft og en gennem-
gående gulvkonstruktion og -belægning giver en fleksibilitet, der muliggør en 
ændring af de enkelte kontorers indbyrdes størrelser.

De pæretræsfinerede skabsvægge, der 
er opbygget som rene snedkerpartier, 
er tosidige. De betjener såvel gang- 
som kontorsiden med deres varierede 
indhold af garderobe-, skabs-, skuffe- 
og reolindsatser, der er udført i ahorn. 
Skabslågerne, som er sidehængte, kan 
skydes ind og parkeres i panelvæggen. 

Kontorernes glasfacade er mellem den ydre isolerglaskonstruktion og et indre, oplukkeligt 
glaspanel udstyret med halvgennemsigtige rullegardiner, der opfanger den direkte solvarme og 
herved reducerer kontorernes kølebehov. 
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De fleste kontorer i bygningen er 
et- eller tofagsrum, det vil sige at de 
spænder over en eller to af facadens 
karnapbredder. Enkelte funktioner i 
banken er dog udlagt over et større 
areal, således det viste kontorlandskab, 
der spænder ud på tværs i bygningsfløjen 
med vinduesfacade i begge sider af 
rummet. Andre steder er de større rum 
lagt på langs og løbende over en større 
facadelængde.
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Det er karakteristisk for Arne Jacobsens byggerier, at der altid blev arbejdet med udformningen 
ned til selv de mindste detaljer. Denne arbejdsform, hvor alle byggeriets forskellige bestanddele 
kontrolleres, gjorde det muligt at sikre en høj grad af helhed i det færdige arbejde. I flere 
tilfælde blev der udviklet nye produkter i forbindelse med større byggerier. Ofte havde disse 
ting en så høj kvalitet og generel anvendelighed, at de senere er indgået som katalogvarer i de 
pågældende producenters varesortiment.

I kontorer og gange er anvendt Arne Jacobsens Munkegårdslampe, dørene er forsynet med 
AJ-greb, og som ure er brugt “Bankers”-uret, der ligesom Vola-armaturet blev tegnet til 
Nationalbank-byggeriet.
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Inde i selve hallen er der langs dennes tre 
sider en gangbro i første sals højde. Den 
giver adgang til og forbinder en række 
øvrige værksteder og kontrolfunktioner, 
der er tilknyttet fremstillingsprocessen.

Et kig ned langs den store trykpresse. 
Forrest i billedet ses, hvorledes de 
færdigtrykte sedler oprulles før 
udskæring.
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SEDDELTRYKKERIETS MASKINHAL

I modsætning til de danske mønter, der produceres på Den Kgl. Mønt i Brøndby, 
så fremstilles pengesedlerne, fra den grafiske udformning over plade- og 
klichefremstilling til færdigpakning af seddelbundterne, i bygningen. Maskinhallen 
er med sine næsten otte meter til loftet og godt femogtyve gange halvtreds meter 
store grundplan bygningens største rum.

Her er den store rotationspresse placeret, og i en sammensat proces af offset, 
kobbertryk og bogtryk produceres de trykte baner af pengesedler til efterfølgende 
kontrol, opskæring og pakning. Opskæringen og pakningen af sedlerne foregår i 
forlængelse af rotationspressens opstilling i en speciel afdeling, afskærmet fra den 
øvrige hal i et indelukke formet af halvhøje skærmvægge. 
Hallens ene kortside udgøres af en del af et seks-etages boksanlæg, som rummer 
seddeltrykkeriets beholdninger.

Trægulvet er, på samme måde som i banksalen, udført som edb-forberedt 
dobbeltkonstruktion af enkeltvis bårne sektioner. 

Størstedelen af de mekaniske og kemiske værksteder, der er grundlaget for den 
egentlige seddelproduktion, er placeret i et bånd omkring hallen i samme plan.
Maskinhallen er placeret centralt i bankens produktionsafsnit, umiddelbart under 
den nordlige lysgård. For at forhindre overførsel af støj og rystelser fra hallens 
tunge maskineri er gulv og bærende konstruktioner holdt adskilt fra bankens øvrige 
bygningsdele. De elleve betonbukke, der med deres søjle- og dragerdel udgør 
rummets bærende, synlige konstruktion, er ført helt ned til fundering på den faste 
kalkgrund.

Maskinhallens vægge er beklædt 
med matslebne, rustfri stålplader, der 
over dørhøjde er perforerede for at 
tilfredsstille akustiske krav. Ligeledes 
af akustiske hensyn er der mellem 
loftkonstruktionens tværgående 
betonbjælker nedhængt perforerede 
metalkassettelofter.
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Den oprindelige kantine var i en 
etage og ensidigt orienteret mod 
Bremerholm. Kantinen var med halvhøje, 
lette skærmvægge opdelt i mindre 
siddegrupper.

I forbindelse med en større ombygning er 
der foretaget en gennembrydning til den 
overliggende etage og skabt forbindelse 
ind mod gårdhaven.
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Det udvidede, langstrakte kantineareal i 
overetagen er forsynet med translucent 
glastag, der sammen med de to gavles 
glasfacader giver dagslys til rummet. Der 
er fra rummets to ender direkte udgang 
til et terrasseret udeareal.

KANTINEN 

Efter næsten 30 års brug blev det besluttet at renovere køkkenområdet og samtidig 
sammenlægge bankens oprindelige to kantiner. I forbindelse med ombygningen blev 
det oprindelige kantineareal, der var ensidigt orienteret mod Holmens Kirke, åbnet 
til begge sider, således at også udsigten til den nordlige, største lysgård blev mulig. 
Kantinen blev samtidig udvidet gennem inddragelse af et ovenliggende areal, der 
tidligere havde fungeret som tagterrasse.

Gennembrydningen mellem etagerne 
sikrer en visuel sammenhæng mellem 
de to kantineetager og tillader samtidig 
dagslyset fra overetagens glastag 
at trænge ned i det underliggende 
kantineareal. Trappen, der forbinder 
etagerne, samt gangbroerne på trappens 
sider i overetagen er udført som en ren 
glaskonstruktion. 
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De enkelte rækker er sine steder to og to tværforbundne med egentlige plantebede og er 
ved udeladelse af en eller flere tromler afbrudt i deres sammenhængende forløb. Ligeså er et 
par rækker midt i anlæggets ene ende næsten helt opløste gennem en sideværts, skiftende 
forskydning af de enkelte elementer. Tre mindre, cirkulære vandbassiner er modulært indpasset i 
denne ende, visuelt afbalanceret med et større, ligeledes cirkulært bassin i gårdens modsatte del.

Akvarellen fra Arne Jacobsens hånd af det nordlige, godt 700 kvadratmeter store gårdrum 
viser de syv langsgående rækker af liggende, halvcylindriske betontromler, der fungerer som 
plantebede.

Betontromlerne udgør sammen med det 
anvendte plantemateriale elementerne 
i gårdrummets møblering. De er støbt 
med langsgående riller, der giver 
tromlerne struktur, og som samtidig giver 
den krybende beplantning fodfæste.
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GÅRDHAVERNE

Midt i bygningsanlæggets etageblok ligger på linie to rektangulære gårdrum 
udskåret i kontoretagerne. Gårdenes hovedformål er at fungere som lysgårde for de 
tilgrænsende kontorer og fungerer også som disse rums eneste udsigt; der er derfor 
også lagt stor vægt på udformningen af gårdarealerne. Gårdhavernes bund er taget 
over henholdsvis maskinhallen og banksalen. En forbindelse til de underliggende 
lokalers funktion kan direkte aflæses i de indarbejdede udblæsningshætter fra 
maskinhallens separate ventilationsanlæg og i ovenlysplacering over banksalen. 
Beplantningsmulighederne er begrænset af de vægtbelastninger, man har kunnet 
påføre bygningens bærende konstruktioner.

Eksistensen af to gårdrum har appelleret 
til at afprøve spændvidden i variations-
mulighederne. Herved er de to anlæg, 
som er fælles i deres materialemæssige 
udgangspunkt kommet til at fremstå vidt 
forskelligt i det færdige resultat.

I den arkitektoniske behandlingen af 
de to gårdanlæg indgår sten, vand og 
planter som fællesmotiv. Disse elementer 
er udvalgt og arrangeret på en måde, der 
er letopfattelig i sit udtryk, men som ved 
en nærmere betragtning samtidig åbner 
for en stor detailrigdom. 
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Tagbelægningens stendække danner bund for formationer af cylindriske, hævede ovenlys 
og grupperinger af plantekasser. Med en vekslende beplantning af lave, krybende vækster 
og højere buske er beplantningen synlig fra gadeplanet henover murkanten. Den modulære 
opstilling af plantekasser og ovenlys er markeret af et aluminiumsgitter, der med sit kvadratiske 
net medvirker til at strukturere den store tagflade.

Fra den tredobbelte række bordursten, 
der løber parallelt med kørebanen, 
er chaussébelægningen ført ind til 
en afstand af godt fem meter fra 
bygningen. Herfra danner belægningen 
så i et svagt skrånende plan fem 
hævede, beplantede plateauer, der 
følger den lindetræskantede passage 
langs bygningen. Langs plateauernes 
skrånende forkant er der anbragt nogle 
granittrug, der vekselvis er anvendt 
som bassiner og plantekummer, og 
som sammen med et antal stående 
stentromler i siddehøjde udgør den 
resterende del af områdets møblering.
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I rækken af plateauer er der i samme 
bredde indlagt et langstrakt vandbassin.

DE UDADVENDTE HAVER

Tag- og fortovshaven
Den næsten femtusinde kvadratmeter store, trapezformede tagflade over den lave 
del af bygningskomplekset er behandlet som et haveanlæg, da taget her udgør en 
væsentlig del af det samlede udsigtsbillede for bankens fire kontoretager. Neden 
for taghaven, mod Holmens Kirke, er der udlagt et haveanlæg på det udvidede 
fortovsareal for at formidle overgangen mellem banken og den fritliggende 
kirke. Fortovet og dets belægninger har dannet udgangspunkt for en skulpturel 
udformning og møblering af området. I den lindetræskantede passage langs 
bygningens mur er indskudt et langstrakt vandbassin.
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ARKITEKTKONKURRENCEN

Baggrund
Danmarks Nationalbank flyttede i 1870 sit hovedsæde fra Slotsholmen til Holmens 
Kanal, ind i en bygning tegnet til formålet af arkitekten J. D. Herholdt. Trods flere 
efterfølgende udbygninger var de fysiske rammer efter 2. verdenskrig blevet for 
snævre, og der var opstået et behov for udvidelse. Det blev anset for vigtigt i forhold 
til bankens opgaver at bevare den nære beliggenhed til centraladministrationen, 
og det blev derfor besluttet at inddrage den øvrige del af karreen til brug for et 
nybyggeri.

Konkurrencen
1961 udskrev Danmarks Nationalbank en indbudt arkitektkonkurrence blandt nogle 
af tidens førende arkitekter. Konkurrencen skulle føre til en løsning på, hvordan 
Nationalbankens eksisterende kompleks af bygninger kunne afløses af et nyt, 
samlet og hensigtsmæssigt byggeri. Bankens forskellige funktioner skulle samles 
i et fælles anlæg, og placeringen af bankens seddeltrykkeri og muligheden for 
etapevis opførelse og ibrugtagning af bygningen var væsentlige programpunkter 
i arkitektkonkurrencen. I konkurrenceprogrammet fremhævede Nationalbanken 
desuden sit ønske om, at der ved forslagenes udformning skulle tages særligt hensyn 
til bankens meget fremtrædende og centrale beliggenhed nær Slotsholmen, med 
Børsen, ministerialbygningerne, Christiansborg og Holmens Kirke som naboer. Et 
miljø, der gjorde en harmonisk tilpasning vigtig. 

Vinderprojektet
Dommerkomiteens flertal udpegede arkitekt Arne Jacobsens forslag som det 
bedste af de fem projekter, der indkom til bedømmelse, og det eneste, der fuldt 
ud tilfredsstillede de bankfunktionelle krav. Seddeltrykkeriets placering i første 
byggeetape og funktionen i det fuldt udbyggede anlæg blev desuden betegnet 
som udmærket. I dommerkomiteens bemærkning blev det fremhævet, at forslagets 
arkitektoniske idé og udformning i det store hele var vellykket. Man fandt det 
værdifuldt, at den stærke koncentration af funktioner i dobbeltfløjen mod Niels Juels 
Gade ikke alene medførte rent indretningsmæssige fordele, men også muliggjorde, 
at en betydelig del af komplekset, nærmest Holmens Kirke, ville kunne gennemføres 
som en ganske lav bebyggelse. Herved opnåede man at tage det ønskede hensyn til 
kirken, Børsen og Christiansborg. Arne Jacobsen havde her usentimentalt valgt at 
nedrive Herholdts gamle bankbygning, og man fandt, at der derved blev skabt nye 
skønhedsværdier i samspillet mellem de gamle, værdifulde arkitekturmindesmærker 
og områdets åbne havne- og kanalmiljø. Projektet, som størrelsesmæssigt 
var det mindste af de fem forslag, viste ydermere, at det var muligt at løse de 
programmæssige krav inden for en udnyttelsesgrad, der var væsentlig mindre, end 
den gældende byplanvedtægt tillod.

Motivet med en lav, horisontal bygnings-
del, der danner basis for en højere 
bygningskrop var på det tidspunkt et 
yndet arkitektonisk tema, som også Arne 
Jacobsen arbejdede med. Som eksempler 
kan nævnes SAS Royal Hotel (1955-
60), et ikke opført projekt til Lyngby 
Svømmehal (1964-68) og centralbanken i 
Kuwait (1966, opført 1971-76).

Det samlede bygningsanlæg består i sin disponering af to rumlige elementer. Som en bastion 
tegner en etagehøj, omgivende mur karreens begrænsninger og danner samtidig sokkel for en 
fem etager høj bygningsblok i grundens østlige del, ud til og parallelt med Niels Juels Gade.
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BYGGERIETS FORLØB

Etaper

Under hele byggeperioden skulle alle bankens forskellige funktioner kunne fungere. 
Projektet blev derfor udformet som etapebyggeri, der muliggjorde overflytning 
efterhånden som de enkelte afsnit blev færdiggjort.

1. etape  omfattede den nordlige del af den høje blok og indeholder først   
 og fremmest seddeltrykkeriet samt kantinelokaliteter for hele personalet.

2. etape  omfattede den sydlige fortsættelse af den høje blok samt en mindre del 
 af den lave fløj mod Holmens Kirke. Denne etape indeholder alle 
 bankfaciliteter.

3. etape  omfattede den resterende del af den lave fløj, der indeholder bankens 
 servicefunktioner og parkeringskælder.

Tidsforløb

1964  startede nedrivningen af de eksisterende bygninger på arealet umiddelbart  
 ved siden af bankens daværende hovedsæde og godt halvvejs ned ad 
 Niels Juels Gade mod havnen. 

1965  blev selve byggeriet påbegyndt, og 1. etape var klar til ibrugtagning i april 
 1970, med afsluttet indflytning i februar 1971.

1971  døde Arne Jacobsen, hvorefter den videre projektering og ledelse af 
 byggeriet overgik til arkitektfirmaet DISSING+WEITLING. 

1972  startede byggeriet af 2. etape på det da ryddede areal i resten af Niels Juels 
 Gade. Denne etape blev færdiggjort i sommeren 1976.

1976  fulgte 3. og sidste etape, som lukkede karreen langs den resterende del af 
 Havnegade og ud imod Holmen Kanal. 

1978  stod det samlede kompleks færdigt.

Funktioner

Nationalbankens færdige kompleks er på 48.131 etagemeter i alt, omfattende tre 
forskelligartede funktioner: 

• Et seddeltrykkeri med tilhørende værksteder og laboratorier.

• Et ekspeditionsafsnit til varetagelse af de forskellige bankforretninger, der  
 udgør Nationalbankens udadvendte arbejde.

• Kontorarealer for bankens øvrige arbejdsområder. Som servicefunktioner 
 indgår bl.a. boksanlæg, tekniske anlæg, personaleorienterede rum og 
 parkeringsområder.
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