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Historien

Danske Rederier blev stiftet i januar 

1884 af fremsynede og progressive 

redere, som satsede på dampdrevne 

skibe i en tid, hvor sejlskibene endnu 

var i stort flertal. På et møde vedtog 

rederne at stifte Dampskibsrhede-

ri-Foreningen til varetagelse af deres 

fælles interesser. 

Danmark havde endnu ikke omstil-

let sig efter nederlaget og tabet af 

Sønderjylland i 1864. Dansk økonomi 

var i høj grad baseret på landbrugs-

produktion. 

Det officielle Danmark satte derfor alle 

sejl til for at kompensere tabet ved at 

udvikle og effektivisere landbruget og 

øge produktionen på den jord, der var 

tilbage. 

De første planer

Efter 1. Verdenskrig vurderede man, 

at det nu var på tide at få sit eget hus 

- ikke kun på grund af almenlige ambi-

tioner, men også fordi organisationen 

efterhånden havde udviklet sig fra en 

interesseorganisation til en egentlig 

erhvervsorganisation. 

Organisationen optrådte nemlig ikke 

blot som arbejdsgiverorganisation, 

men varetog også branchens interes-

ser overfor regeringer og maritime 

institutioner. 

De første planer til byggeriet gik i 

gang i juni 1919. Og i august købte 

man en grund ved siden af Amaliega-

de-pavillonen, der hidtil havde tilhørt 

Frederiks Hospital. 

Amaliegade ca. 1900. Danske Rederiers portindgang



Emanuel Monberg

Det var den danske akitekt Emmanuel 

Monberg, som fik til opgave at tegne 

huset, og som så mange andre yngre 

arkitekter på den tid var han meget 

optaget af nyklasicismen, der havde 

sit gennembrud med Carl Petersens 

museum i Fåborg.

 

I foråret 1920 gik man i gang med at 

bygge. Arbejdet med det store hus 

skred planmæssigt frem, og allerede 

den 2. oktober 1922 var det muligt at 

flytte ind i forhuset. 

Det første rederimøde blev således 

afholdt i mødesalen i vinteren 1923. 

Bygningen tager form

Monberg var ikke i tvivl om, hvordan 

opgaven skulle gribes an: Foreningen 

skulle have et hovedsæde, der svare-

de til sin position i samfundet. 

Det lå ham meget på sinde at indpas-

se det store bygningsvolumen i for-

hold til gadebilledet og i særdeleles-

hed naboejendommene. Tagformer,

vindues- og pillebredder er derfor 

stærkt inspireret heraf.

Arkitekt

Christian Emmanuel 

Kjær Monberg 

(1877-1938)

Rederiforeningens store mødesal Facaden ud mod Amaliegade



Underetagen skulle indeholde for-

eningens hovedskontor, mens 1. sal 

var optaget af den store mødesal med 

hvælvet loft, der gik op til kvisteta-

gen. 3. sal blev indrettet til bolig for 

direktøren. 

I kælderen var der portnerbolig, 

frokostværelser og garderobe for 

personalet. Den lange sidefløj mod 

Kunstindustrimuseet (i dag Design-

museum Danmark) skulle være en 

kontorbygning. 

Allerede dengang var kontorbyg-

ningen beregnet til udlejning, der 

fortrinsvis skulle være til medlemmer 

eller rederirelaterede foretagender. 

Den lange sidefløj er i dag stadig 

beregnet til udlejning.

Danske Rederier

Danske Rederier er en brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs 

interesser i forhold til offentlige myndigheder og organisationer i nationale og 

internationale sammehænge. Organisationen tæller ca. 50 ansatte og har sit 

eget kontor i EU-hovedstaden Bruxelles. 

Udover at servicere egne medlemmer betjener Danske Rederier yderligere to 

organisationer: Færgerederierne, som er en organisation for færger, og Rede-

riforeningen af 2010, der er en organisation for den mindre og mellemstore 

skibsfart. 

Danske Rederier, Rederiforeningen af 2010 og Færgerederierne har i dag 

tilsammen 93 medlemmer. 


