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INTRODUKTION TIL JULEBELYSNINGEN
I INDRE BY

BAGGRUND

Siden 2010 har Indre Bys 
handelsstandsforening, KBH – Commerce 
& Culture (KCC) stået for 
juleudsmykningen og julebelysningen i 
Indre By via datterselskabet Copenhagen 
Christmas ApS. 

På nuværende tidspunkt står 
Copenhagen Christmas for 
julebelysningen i 13 handelsgader, hvor 
julebelysningen tændes ved et stort 
juleevent på Amagertorv. 

Juleeventet og julelystændingen finder 
sted lørdag den 13. november 2021. 

Til eventet indledes julen med musik og 
underholdning for alle aldre. Tidligere har 
man kunne opleve et postorkester i røde 
uniformer, der spiller julemusik og en 
juleparade på Strøget og Købmagergade 
med bl. a. Rasmus Klump og Tivoligarden. 
Arrangementet har gennem tiden 
tiltrukket et niveau af 4000 deltagere. 



ØKONOMISKE UDFORDRINGER

I 2020 var der grundet COVID-19 
restriktioner intet juleevent, og landet var 
ramt af en nedlukning, der lukkede 
detailbutikker og restauranter. Ligeledes 
har Indre By været ramt af manglende 
udenlandske turister over sommeren, og 
der er derfor i 2021et ekstraordinært stort 
behov for, at vi får gang i julehandlen og 
julefrokosterne, som kan bidrage til at 
genskabe omsætning hos de 
erhvervsdrivende i centrum af København. 
Julebelysningen spiller en væsentlig rolle i
forhold til at tiltrække kunder og dermed
omsætning til de hårdt ramte butikker og
restauranter i Indre By.

Projektet med at gennemføre julebelysning 
som udtryk for den gode oplevelse for 
besøgende og borgere er i tråd med de 
politiske udmeldinger fra Københavns 
Kommune om, at København skal være 
Julehovedstad 2021, og det vil være et 
væsentligt led i at få genoprettet 
omsætningsmulighederne for butikker, 
restauranter, turist- og oplevelseserhverv. 
For at leve op til den politiske ambition om 
at markedsføre København som en 
juledestination er en oplyst og dekoreret by 
en grundlæggende forudsætning. 



Julebelysningen dækker 13 gadestrøg i
Indre By. Ca. 4 km vejstrækning:

• Strøget (Frederiksberggade, 
Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv 
og Østergade)

• Købmagergade
• Frederiksborggade
• Kronprinsensgade
• Hovedvagtsgade
• Ny Østergade
• Pilestræde
• Skoubogade
• Fiolstræde
• Rosengården
• Nørregade
• Læderstræde
• Kompagnistræde
• Studiestræde
• Kattesundet
• Larsbjørnsstræde
• Teglgårdsstræde, 
• Kultorvet  - Installation af en lysende 

ren

13 STRØGGADER UDSMYKKET MED 
JULEBELYSNING



HYGGE, TRADITIONER OG FÆLLESSKAB

Julebelysningen er en ikonisk del af den 
traditionelle julehandel, der hvert år kan 
opleves fra midten af november måned, 
hvor julehandlen og julefrokosterne 
begynder at finde sted. 

Julebelysningen associeres med gode 
traditioner og det internationalt anerkendte 
brand ”hygge”, som i årenes løb har lokket 
mange udenlandske turister til København.

De varmrøde hjerter, der lyser op på Strøget 
og Købmagergade, er et velkendt symbol 
på julen i København, og de er med til at 
skabe en positiv stemning i byen og for den 
gode juleoplevelse, hvor julegaveindkøb, 
restaurantbesøg og museums- og 
biografbesøg kan kombineres. 

Julebelysningen giver ligeledes anledning til 
at fastholde gode sociale juletraditioner, 
hvor julehandel, julefrokoster og strøgture 
bidrager til fællesskabet ved at være 
samlingspunkt for venner, familie og 
kollegaer.  

HVORFOR ER JULEBELYSNINGEN VIGTIG FOR 
INDRE BY?



JULEGAVEINDKØB OG JULEFROKOSTER

JULEBELYSNING TILTRÆKKER BESØGENDE

For butikkerne er december en af de 
vigtigste måneder på året, hvor 60-70% af 
den årlige omsætning hentes. Ligeledes er 
restauranterne afhængige af julefrokosterne 
for at kunne klare måneder med ringere 
omsætning fra januar til marts, hvor færre 
går ud og spiser. 

At julebelysningen er stemningsskabende og 
har en positiv effekt på gæster i byen 
understreges af en undersøgelse foretaget 
af City Samverkan Stockholm. 
Undersøgelsen viser, at julebelysningen er en 
attraktion for Stockholm. 85% af de 
adspurgte svarer, at julebelysningen enten 
er attraktiv eller meget attraktiv, og 71% af 
de adspurgte svarer, at de vil anbefale folk 
at besøge byen for at se julebelysningen. 
Derudover svarer næsten halvdelen af 
respondenterne, at julebelysningen har 
påvirket dem positivt ift. hvor de har valgt at 
tage hen for at handle. 

Alt taler for, at de forholder sig på samme 
måde i København, hvor julebelysningen har 
en positiv indvirkning på gæster i byen, 
beboerne og de erhvervsdrivende, da 
julebelysningen ud over at skabe en god 
stemning, også er trygheds- og 
fællesskabsskabende. 



For at julebelysningen kan realiseres, er
det nødvendigt, at KCC udfører en
struktureret indsats, der bl.a. indebærer:

• Indhente tilladelser fra: Københavns 
Kommune, Politiet, Slots- og 
Kulturstyrelsen

• Indhente tilladelser fra ejendomsejere
• Planlægning og koordinering af 

leverandører af julebelysning, ophæng 
og nedtagning

• Administration af bidragsydere
• Udarbejdelse og eksekvering af 

markedsføringsindsatser målrettet 
butikker og sponsorer

• Opsøgende kontakt til butikker ift. at få 
økonomisk opbakning

• Opsøgende kontakt til sponsorer
• Udarbejdelse af fondsansøgninger

HVAD KRÆVER DET AT FÅ JULEBELYSNINGEN OP?



ADMINISTRATION

KCC allokerer ressourcer til Copenhagen 
Christmas ApS for at kunne gennemføre 
projektet herunder at få økonomiske bidrag 
fra butikker i Indre By, hvor belysningen 
hænges op. Vi sender fondsansøgninger og 
udarbejder ansøgninger om tilladelse hos 
kommunen og Politiet. 

Hertil kommer selve arbejdet med 
ophængning og nedtagning af 
julebelysningen. For at holde 
omkostningerne til administration nede har 
vi ansat en studentermedhjælper til at 
arbejde målrettet med at indhente bidrag 
fra butikkerne. 



Juleudsmykningen har hidtil hovedsageligt 
været finansieret af økonomiske bidrag fra 
butiksejere i Indre By og et tilskud fra 
Københavns Kommune. Desværre oplever 
vi i 2021 manglende opbakning fra de 
erhvervsdrivende til julebelysningen, da 
COVID-19 har været og fortsat er en massiv 
økonomisk udfordring. 
Restriktioner, nedlukninger og fraværet af 
turister det seneste halvandet år har gjort, 
at de erhvervsdrivende nøje overvejer, 
hvordan de bruger deres økonomiske 
ressourcer. I skrivende stund er tilslutningen 
på niveau 17% for Strøget og 
Købmagergade. Vi hører fra mange, at de 
har en forventning om Københavns 
Kommune træder til og sikrer, at 
julebelysningen kommer op, da det ofte ses 
i andre storbyer.

Sidste år lykkedes det at komme i mål med 
julebelysningen på grund af et 
ekstraordinært stort tilskud fra Københavns 
Kommune. Det er et tilskud, vi ikke er 
garanteret at få igen. KCC og CC har ikke 
den økonomiske polstring til at dække de 
manglende indtægter fra butikkerne og er 
derfor afhængige af bidrag fra sponsorer 
og kommunen. 

HVEM BETALER FOR JULEBELYSNINGEN?



Copenhagen Christmas forventer i 2021 at 
kunne opnå frivillige, økonomiske bidrag i 
niveau 6-800.000kr. ekls. moms fra de 
erhvervsdrivende til dækning af de 
omkostninger, som ikke dækkes af beløbet 
angivet ovenfor. Derudover er det vores 
forventning, at Teknik- og Miljøforvaltningen 
vil se velvilligt på en ansøgning om 
minimum 125.000kr. eksl. moms.

KCC har pt. ansat en studenter-
medhjælper samt en virksomheds-
praktikant til målrettet at få flere private 
bidragsydere til julebelysningen, men det 
økonomiske resultat er usikkert, da mange 
butikker har en forventning om, at 
Københavns Kommune vil træde til med 
økonomisk opbakning, fordi butikkerne selv 
er økonomisk udfordrede.

ET ØNSKE OM OPGRADERING

KCC’s målsætning for 2021 var oprindeligt 
at opgradere belysning i Stræderne samt få 
etableret julebelysning i Vestergade, men 
pga. den trængte økonomiske situation er 
planerne indtil videre sat i bero. Vi forsøger 
pt. at samle yderligere økonomisk 
opbakning via fondsansøgninger samt at få 
de detailforretninger, der pt. ikke bidrager 
med økonomisk støtte til at være med. 

EGEN FINANSIERING



COVID-19 restriktionerne har vist, hvordan 
nerven i Københavns butiksliv forsvinder, når 
butikker og restauranter er lukkede. 

De manglende indtægter fra turister, 
udenlandske som indenlandske er 
afgørende for at opretholde butikslivet, da 
Københavns butikker ikke kan overleve på 
omsætningen fra lokale kunder alene. 
Derfor er det bydende nødvendigt, at Indre 
By har noget særligt at tilbyde sine borgere 
og gæster i byen, sådan at den kan 
differentiere sig fra andre handelsstrøg og 
butikscentre.

Julebelysningen er en konkret og synlig 
måde, hvorpå den effekt kan opnås. 

HVORDAN STYRKER JULEBELYSNINGEN 
ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN?



• Detailhandlen
• F&B-branchen
• Turismehvervet
• De liberale erhverv
• Oplevelsesindustrien
• Offentlig transport og p-huse,

Samlet bidrager projektet til, at der
kommer besøgende til Indre By, hvilket
dermed bidrager til, at det er attraktivt at
drive erhverv i Københavns Kommune.

BRANCHER DER HAR GAVN AF JULEBELYSNINGEN



Udover at julebelysningen er ikonisk for 
København og sætter scenen for en 
juleoplevelse, så kan alle, der færdes i byen 
nyde godt af udsmykningen og benytte 
den i kommunikation. Fx bruger kendte 
personligheder Strøget og Købmagergade 
med røde julehjerter i deres visuelle 
kommunikation eller som baggrund i 
forbindelse med interviews. 

Men også den ikoniske lysende ren på 
Kultorvet har vakt begejstring både hos 
lokale og besøgende. Dermed bidrager 
julebelysningen også til en general 
markedsføring af København..

IKONISKE RØDE JULEHJERTER SYMBOLISERER 
JUL I KØBENHAVN



I Roskilde og Nyborg betaler henholdsvis
kommunen og erhvervslivet hver 50% af
omkostningerne til julebelysningen. Og
lignende løsninger findes i landets andre
store byer.

Hverken Copenhagen Christmas ApS eller
KCC kvalificerede sig til at kunne få støtte
fra regeringens hjælpepakker, og da vi er
afhængige af butikkernes bidrag til både
julebelysningen og foreningen, har hverken
KCC eller Copenhagen Christmas den
økonomiske polstring til at dække de
manglende indtægter fra butikkerne, der
som nævnt fortsat er hårdt trængte pga.
nedlukninger og manglende udenlandske
turister.

FINANSIERING AF JULEBELYSNING I ANDRE 
KOMMUNER



Udgifter til ophængning af julebelysningen i 
2021 forventes at udgøre kr. 760.470,68kr. 
eksl. moms (baseret på 2020’s realiserede 
tal)

• I det beløb indgår ingen nye lyskæder 
eller omkostninger til reparation af den 
eksisterende belysning. 

• Der indgår heller ingen anden form for ny 
julebelysning. 

• Der indgår ingen administrations-
omkostninger, herunder ansøgninger til 
Københavns Kommune, Politiet og Slots-
og Kulturstyrelsen om tilladelse til 
ophæng. 

• Der indgår ingen omkostninger til 
arbejder med at skaffe økonomiske 
bidrag. 

• Der indgår heller ingen omkostninger til 
markedsføring af julebelysningen. 

Copenhagen Christmas har erfaringen 
med at gennemføre julebelysningen, 
herunder i forhold til det team, som effektivt 
kan forestå opsætningen og gennemføre 
projektet. Derfor er det omkostningseffektivt 
at lade Copenhagen Christmas stå for 
projektet. 

ØKONOMI



Copenhagen Christmas
+45 36 85 66 06
jul@kcc.dk

KCC
+45 36 85 66 06
info@kcc.dk

KONTAKT


