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Pressemeddelelse: 
De har drevet forretning på hjørnet af Købmagergade og 
Kronprinsensgade i ikke mindre end 185 år. Det i sig selv 
er en award værd! 
 
Det er med stolthed at vi i denne måned har fundet en vinder, som har drevet forretning i 
København i 185 år og som altid været en aktiv del af erhvervslivet i Indre By.  
 
Prisen  Hver måned hylder vi et af KCC’s medlemmer, som er med til  
  at gøre noget særligt for Indre By. En repræsentant for den  
  udnævnte butik, virksomhed eller organisation overrækkes et 
  diplom, samt titlen som ”CPH City Spirit of the month.”  
  Prisen gives til en organisation eller person, der spiller  
  en betydelige rolle i at gøre Københavns centrum til et  
  attraktivt distrikt for både borgere, besøgende og  
  erhvervsdrivende.  
  Tidligere modtagere:  

- Gert Helsholt, Den Kinesiske Butik 
- Tissemænd- og koner, De bemandede toiletter på Amagertorv 

og Nyhavn 
- Rundetaarn 
- Group 88 

 
 
Prismodtageren Vi har i januar måned valgt at hylde en virksomhed som har 

drevet forretning på hjørnet af Købmagergade og 
Kronprinsensgade siden 1834. VI taler altså her om den samme 
adresse i 185 år. Alene det er et kunststykke og en award værd.  
Trods sine mange år på bagen, har de altid forstået at udvikle og 
forny deres udtryk og design. Den håndværksmæssige side er i 
top, så deres sortiment og håndværk sammen lever op til 
virksomhedens ønsker og traditioner.  
Desuden er virksomheden et af Indre Bys klenodier, hvor kunder 
stadig holder af at komme. Dels på grund af det meget positive ry 
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forretningen har og dels fordi man altid i forretningen oplever den 
helt unikke kundeservice, hvor de ansatte har en unik viden om 
varerne og gerne giver sig tid til at fortælle om dem.  
Derudover har virksomheden i mange år været en aktiv del af 
erhvervslivet i Indre By, hvilket vi specielt i KBH – Commerce & 
Culture har mærket.  
Denne måneds Cph City Spirit går deres til Kgl. Hofjuveler P. Hertz. 
Stort tillykke herfra! 

 
 
Hvornår  Prisen overrækkes onsdag 22. januar 2020 kl. 11.00, i  
  forretningen på hjørnet af Købmagergade og 
  Kronprinsensgade.  
 
 
Om KCC  KCC står for KBH – Commerce & Culture. KCC er en  
  interesseorganisation, der samler og repræsenterer detail- og 
  erhvervsvirksomheder med det overordnede sigte at arbejde  
  for en levende by. Foreningens formål er:  

• At være Indre Bys samlende stemme i forhold til politikere 
og myndigheder. 

• At styrke sammenholdet mellem medlemsvirksomhederne 
for at fremme Indre Bys placering som shopping- og 
kulturdestination. 

• At udbrede kendskabet til Indre By som levende, åben og 
attraktiv. 

 
 
For yderligere oplysninger, kontakt: 
 
 
John Hansen   Laura Bech Christiansen 
Direktør, KCC   Social Media Koordinator 
John.Hansen@kcc.dk    Kom@kcc.dk  


