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Mandag den 6. november 2017 kl. 15-17 

er der besøg og rundvisning på to af ØK’s berømte lokaliteter i København 

 

Asia House og Frihavnen 
ved erhvervshistoriker og lektor ved CBS Martin Iversen. 

Forfatteren af bogen Udsyn – ØK, Danmark og verden, vil guide os gennem ØK’s kendte 

hovedkvarter samt vise os ØK’s tidligere aktiviteter i Københavns Frihavn. 

 

Asia House var dengang en af de mest betydningsfulde bygninger for udviklingen af dansk 

oversøisk handel og en vigtig brik i de forretningsmæssige og kulturelle relationer mellem 

Danmark og Asien. Huset benyttes i dag til for eksempel Asia Business Forum, der 

jævnligt bruger huset til seminar og som mødested for danske og internationale 

erhvervsfolk med interesser i Asien. Huset holder også en række kulturelle arrangementer 

og medlems-aktiviteter for ØK klubbens over 500 medlemmer. 

Se YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=iuvO_eOj52c, samt http://asia-

house.dk/histotic-tour-asia-house-frihavnen/ 

ØK’s kontorbygning lå fra 1898 på Hovedvej 14 i Københavns Frihavn og i 1907-08 fik 

selskabet et stort hovedsæde i Holbergsgade 2 på Gammelholm. Bygningen blev senere 

udvidet, men i 1944 blev hele bygningen bombesprængt ved schalburgtage. Den 

udbrændte skal blev genopført 1946-49, hvor der tilføjedes en etage. I 1992 flyttede ØK 

tilbage til Frihavnen i et kompleks tegnet af PLH Arkitekter, som de siden har forladt igen. 

Tilmelding senest den 13. oktober 2017 til Ole Toft på mail: lotteole@fibermail.dk, eller 

på tlf.: 27 20 81 34. Der er plads til 10-30 deltagere. Tilmelding foregår efter princippet 

”Først til mølle”. Pris for arrangement er 100 kr., der indbetales på MobilePay 27 58 81 34.  

 

Husk at opgive navn. Deltagerne sørger selv for transport, evt. overnatning og andre 

besøg. Vi mødes udenfor Asia House på adressen Indiakaj 16, 2100 København Ø.  

Med højagtelse SØS’ bestyrelsen  

Annette Lindberg, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen 
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