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Indretningen af Grøns Varepakhus vakte stor opsigt og beun-
dring i samtiden. Indvendig var huset ekstremt moderne for sin 
tid. Der var ovenlys og et net af ”talerør”, som gennem de 
tykke, hule jernsøjler forbandt etagerne og hovedkontoret.  
Der var også indlagt gas, varme og vand. Desuden havde huset 
Københavns første wc-installation samt en hydraulisk elevator.

Grøns varepakhus var det første af sin art i Danmark og dan-
nede model for nutidens varehuse, herunder Magasin du Nord 
på Kongens Nytorv, som først kom til 50 år senere.

 I dag anvendes huset som almindelig kontorejendom.

GRøns VaRePakhUs 
M.E. Grøn og Søn blev etableret i 1825 som manufakturhandel 
på hjørnet af Østergade og Købmagergade. I 1839 gik firmaet 
over til engroshandel og omsætningen voksede. Firmaet eks-
panderede og åbnede i 1871 en filial i Manchester, England og 
senere i 1881 én i Dundee, Skotland. 

Det var den anerkendte arkitekt J.D. Herholdt, der fik opgaven 
med at opføre Grøns Varepakhus i årene 1862-63. Han fik sin 
inspiration fra italienske renæssance paladser og ikke mindst 
varepakhusene i Manchester.

I Manchester var varepakhuse (warehouses) almindelige i 
1820’erne. De dominerede den engelske tekstilbys centrum i 
1850’erne. I København bredte varehusene sig først langsomt 
op ad Strøget og Købmagergade i 1880’erne. Til sidst i en 
sådan grad at varepakhuse, handels- og kontorhuse gradvist 
fortrængte de lokale beboere. Mellem 1880 og 1916 halvere-
des Københavns gamle bydels indbyggertal.

Grøns Varepakhus, opkaldt efter grosserer M.e. Grøn, repræsenterer industri-
aliseringens nye måde at afsætte og præsentere varer for kunderne på. før i tiden  
lå pakhuse sædvanligvis normalt ved havnen eller inde i byens baggårde. Grøns  
derimod  blev, som firmaets ansigt udadtil, opført ud til en hovedgade med en flot  
dekoreret facade,  og det var noget helt nyt i 1863. 
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