
STRANDGADE 3: NORDEA BANK 
 

I dag er området mellem Strandgade, Torvegade og havnen helt domineret af Nordea Banks store 

bygninger, tegnet af Hennings Larsens tegnestue ligesom de tilgrænsende boligblokke i det nye 

Christiansbro-kvarter. 

 

Men engang var der et levende havnemiljø omkring naturhavnen Grønnegård. Få år efter Christianshavns 

grundlæggelse anlagde den skotske skibsbygmester David Balfour en skibsværft ved denne havn. Det 

samme gjorde købmanden Jonas Trellund senere i 1600-tallet. Begge havde planer om at besejle 

Vestindien, men måtte opgive deres projekter. 

 

Christianshavn bliver dog nogle år senere centrum for den danske slave-og sukkerhandel. I 1728 flytter Det 

vestindiske-guineiske Kompagni nemlig fra Slotsholmen til hjørnegrunden mellem Torvegade og 

Strandgade, hvor det opfører en administrationsbygning (A på kortet fra 1756), et sukkerraffinaderi (84), 

nogle arbejderboliger langs Torvegade samt pakhuse, værksteder m.m. I 1747 køber kompagniet 

nabogrunden med havneanlæg, skibsværft og kølhalingsplads, der tidligere havde tilhørt familien Fabritius 

og Andreas Bjørn. Hermed var grundlaget for 1700-tallets berygtede trekantshandel med afrikanske slaver 

og vestindiske produkter skabt. 

https://www.google.dk/maps/place/Strandgade+3,+1401+K%C3%B8benhavn+K/@55.672894,12.58804,3a,90y,323h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1siaIev-P3ScrkGsGnXkX2UQ!2e0!4m2!3m1!1s0x4652533e5ce46aa5:0x3c7d6e5fa53575e7!6m1!1e1
http://www.bricksite.com/uf/90000_99999/95418/2068d2611f55a61dfc08e4502186d84e.docx
http://www.bricksite.com/uf/90000_99999/95418/658d42499dacb6edd98bec45ef317cc4.docx


Slavehandelen var dog ikke nogen god forretning for kompagniet, så efter stor diskussion blev besejlingen 

på Afrika og dermed slavehandelen givet fri i 1740’erne. Og efter pres fra private investorer blev 

kompagniet i 1755 overtaget af kronen og dets aktiviteter delvist privatiseret. Skibsværftet og havnen blev 

solgt til firmaet Fabritius & Wever og sukkerfabrikken og et stort pakhus til Danmarks rigeste mand, 

finansminister og plantageejer Schimmelmann. 

Under Englandskrigene ebbede handelen med Vestindien gradvist ud. Skibsværftet og området omkring 

Grønnegårds havn blev købt af firmaet Jacob Holm, mens sukkerraffinaderiet blev anvendt til opbevaring af 

korn. Senere i 1800-tallet overtog motorfirmaet B&W gradvist hele området, i starten også for at fortsætte 

den stedlige skibsbygningstradition. 

 

Maleri fra 1840 med kompagniets tidligere palæ t.v. foran den gamle sukkerfabrik, der blev anvendt som kornmagasin. 
Luftfotografiet fra 1955 viser, hvordan motorfabrikken dominerer hele området omkring Christians kirken 

De sidste rester af Grønnegårds havn og sukkerfabrikken forsvandt først i årene omkring 2.verdenskrig. Og i 

løbet af 1990’erne blev det konkursramte B & W’s haller og øvrige bygninger revet ned for at give plads til 

Nordens største finansvirksomhed samt et boligbyggeri i luksusklassen. 

http://www.bricksite.com/uf/90000_99999/95418/2068d2611f55a61dfc08e4502186d84e.docx
http://www.bricksite.com/uf/90000_99999/95418/1189efe7daa709ec17de50a5a582a394.docx
http://www.bricksite.com/uf/90000_99999/95418/140a0e1b84d96adfba0738344627abfb.docx

