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Besökare i Köpenhamn har ofta Strøget för ögonen för att strosa och shoppa. Men ”Strøget” är så mycket mer 
än huvudgatan Frederiksberggade. Intilliggande gågator är minst lika intressanta men samtidigt betydligt 
mindre av turistfällor. På Købmagergade till exempel finns både roligare butiker och trevligare atmosfär. 
Starta promenaden vid Illums storslagna varuhus och gå de 600 meterna åt nordväst, förbi spektakulära 
Rundetaarn (Runda tornet) och upp till Kultorvet och kika in i såväl anrika butiker från 1800-talet till några av 
världens mest berömda modehus. Market guidar dig till butikerna du inte får missa!
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Det hajpade designmärket Hays butik/showroom ligger två trappor upp i en vanlig 
trappuppgång. Här säljer man både möbler och heminredning av egen design och 
designprylar från andra märken, allt noga utvalt för målgruppen. I den vackra lokalen på 
två våningar hittar alla heminredningsintresserade inspiration.

Tio butiker du måste 
besöka på Købmagergade

3 Abercrombie & Fitch
Købmagergade 11

1 Hay House
Østergade 61

Fantastiskt utbud och kunnig 
personal i en miljö där inte 
mycket har ändrats på 150 år. 
Önskas en Borsalino, Stetson 
eller kanske en Mayser? 
Petitgas har sålt huvudbonader 
för män sedan 1857. ”Stil 
med smil” är sannerligen 
deras motto. Öppettiderna är 
begränsade – söndagar och 
måndagar stängt!

A&F:s enda fysiska butik i 
Norden ser precis som alla de 
andra i kedjan. Två våningar 
med kvalitetskläder för män 
och kvinnor, dånande musik 
och personal som enbart talar 
engelska. Men butiken är ändå 
värd ett besök.  
   Servicen är på topp och 
provrumseffektiviteten 
imponerande.

2 Petitgas
Købmagergade 5
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Tjugofemårsjubilerande Billi Bi  
har coola butiker med 
skandinaviskt designade skor, 
stövlar och sandaler för damer. 
Kedjan och dess återförsäljare 
finns numera i 14 länder, men 
butiken på Købmagergade är 
flaggskeppet. 

Ursprungsbutiken i bröderna 
Samsøes livsverk ligger fortfarande 
på samma plats på Købmagergade. 
Förutom de danskdesignade kläderna 
”med en skandinavisk touch” är 
butikens spektakulära skyltfönster 
som bland andra skapas i samarbete 
med designbyrån Dark Matters.
Kedjan 25-årsjubilerar under 2018.

Den välkända bokhandeln har varit en given del 
av Köpenhamns latinkvarter sedan början av 
förra seklet. På tre våningar säljs både fack- och 
skönlitteratur men här finns också ett stort utbud av 
studentlitteratur. Kaféet är en naturlig samlingsplats 
för studenter. Tvärs över gatan finns charmiga 
Børnenes boghandel, barnens bokhandel, som 
numera ingår i Arnold Busck-kedjan.

4 Billi Bi Concept Store
Købmagergade 27 7 Samsøe & Samsøe

Købmagergade 44

Kunglig hovjuvelerare P. Hertz har 
legat på samma adress sedan 1834. 
Butiken erbjuder eleganta smycken 
och personliga hantverk och har varit 
i samma familjs ägo under nästan 
200 år. Bland kunderna finns flera 
generationer av danska kungligheter. 
Butiken är också återförsäljare 
av kända varumärken som Ole 
Lynggaard och Georg Jensen.

5 Hovjuvelerare P Hertz
Købmagergade 34

10   Plint
Købmagergade 50

H&M:s senaste koncept Arket öppnade i 
september i den anrika postbyggnaden 
mitt på Købmagergade. Här samsas dam-, 
herr- och barnkläder med husgeråd och 
pappersvaror i en blandning av egen design 
och andra varumärken. Allt är sparsamt 
exponerat i en sober grå miljö. Och som sig 
bör finns även ett kafé i butiken.  

6 Arket  
Købmagergade 33

Heminredning, köksutrustning, möbler 
och handdukar. Familjeägda kedjan med 
blott fem butiker i Danmark profilerar 
sig som detaljisten som vill vara ”små 
depåer av gott humör, sunt förnuft och 
låga priser”. Inspirationen sägs komma 
från den egna familjen, deras vänner och 
barn. Har även nätförsäljning.

8 och 9 
 

Arnold Busck böcker och kafé samt  
Børnenes boghandel. Købmagergade 49 och 52
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Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.

10 Plint

9 Børnenes boghandel
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5 Hovjuvelerare P Hertz

7 Samsøe & Samsøe

Butikerna du 
inte får missa1

Om du har tid...

!
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Butik

Restaurang

Bar eller café

Sevärdhet

!   Illums Bolighus

!   Illum

!  Benetton

Monki   ! 

Louis  Vuitton  ! 

 Peder Oxe

 Café Norden

2 Petitgas

Abercrombie & Fitch  3

Billie Bi Concept store  4

Arket  6

Arnold Busck  8
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 Rundetaarn⌘

KØBMAGERGADE

KØBM
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1 Hay House


