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Pressemeddelelse:  
En uddeling der har ligget stille siden marts, men nu er vi tilbage!  
Endnu en spændende forretning i Indre By, skal modtage månedens 
award – nemlig ”Cph City Spirit”.  
 
Vi har i denne måned fundet en vinder, hvis forretning har en lang historie bag sig, faktisk hele 163 
år. Butikken er kendt for sin gode stemning, en formidabel service og sine mange tilbagevendende 
kunder.  
 
 
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  

”Cph City Spirit of the month”.  
  Prisen gives til en organisation eller person, der spiller en betydelig 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 bemandende toiletter på Amagertorv og 

Nyhavn 
- Rundetaarn 
- Group 88 
- Kgl. Hofjuveler P. Hertz 
- Thomas Gaarde og restauranterne; Restaurant Maven, Krogs 

Fiskerestaurant og Restaurant Vingaarden 
 
 
Prismodtageren Valget er denne gang faldet på en butik som åbnede i 1857, og dermed 

har en masse historie bag sig. Det er en butik som er kendt for sin 
unikke stemning, gode service og behagelige omgivelser skabt af 
forretningens ejer Bernhard Tommerup og frue.  
Humøret er altid højt, man er altid sikker på minimum en historie, og 
man er altid helt sikker på at netop dén kasket eller hat man vælger, er 
den bedste og mest chikke.  
Selvom Bernhard Tommerup ikke altid har drevet forretningen, så kan 
han den dertilhørende historie. Derudover har forretningen i mange år, 
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været en aktiv del af erhvervslivet i Indre By, hvilket vi hos KCC har 
mærket.  
163 år med hatte – og et fantastisk bidrag til en fantastisk by.  
Denne måneds Cph City Spirit går til Bernhard Tommerup og 
forretningen Petitgas – hatteforretningen i Købmagergade.  
Stort tillykke herfra! 

 
 
Hvornår  Prisen overrækkes torsdag 25. juni 2020 kl. 11.00, hos Petitgas, 

Købmagergade 5, 1150 København K 
  
 
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 samlede 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  


