
Välkommen till ”källaren”  
under Den Gamle By 

Gamla Stan i Århus – Den Gamle 
By – välkomnar besökare till en 
tidsresa där de får uppleva 1200 år 
av Århus historia. Detta är en per-
manentutställning på 800 kvadrat-
meter som ligger i underjordiska 
lokaler under kvarteret från 1974, 
och tillgänglighet ingick i plane-
ringen redan från början.

”Aarhus Fortæller” (Århus berättar) är 
den första utställningen som berättar 
om stadens hela historia, från vikingatid 
till nutid.

För att alla besökare ska kunna ta sig 
ned i ”källaren”, där historien berättas i 
tidsenliga miljöer, har man tagit hänsyn 
till tillgängligheten – både rullstolsan-
vändare och andra rörelsehindrade ska 
kunna ta sig dit. Det går alltså att ta sig 

ned till utställningsvåningen både via 
hiss och med en speciell lyftplattform 
från Stepless by Guldmann. 

Lyftplattformen ser ut som en helt 
vanlig trappa med nio steg ned till 
utställningsområdet, och när den inte 
används smälter den fullständigt in i 
den övriga inredningen. Plattformen är 
ett utmärkt alternativ när en hiss inte 
är möjlig att installera och när man be-
höver en arkitektonisk och funktionell 
lösning som kan användas vid behov. 

Museiintendent Allan Leth Frandsen, 
ansvarig för design och konstruktion av 
byggnaderna i det nya ”inomhusmu-
seet”, säger: – Det är viktigt för oss att 
alla besökare kan förflytta sig mellan 
våningarna (det finns fler permanent-
utställningar i byggnaden) och att de 

får möjlighet att följa den kronologiska 
tidsresan som leder genom 1200 års 
historia fram till nutid.
– Vi är mycket nöjda med resultatet och 
tycker att vi byggt upp en miljö med ut-
märkt tillgänglighet som tar hänsyn till 
människor med funktionsnedsättningar. 
Den specialkonstruerade lösningen är 
väldigt lyckad och vi är mycket nöjda 
med samarbetet med Guldmann, som 
har stått för en utmärkt service under 
hela processen.

Guldmann har stått för rådgivning, tek-
nisk utveckling, projektledning, samord-
ning och installation av lyftanordningen 
i Den Gamle By.


