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Du finder dem ofte lige i udkanten af hovedstrøget – de an-
derledes butikker, som er med til at gøre din shoppingtur 
overraskende.

Her i byen ligger de i Nørregade, Kattesund, Borgergade, Jes-
sensgade, Hestedamsgade og Hospitalsgade, mens de små 
gågader i højere grad er ved at udvikle sig til et hyggeligt 
sammenhængende café- og restaurationsmiljø – med en-
kelte eksklusive undtagelser som f.eks. den lækre modebu-
tik Nummer 22.

Hvis du ikke rigtig kender byens specialbutikker, så er det 
værd at gå på opdagelse en dag. Du vil helt sikkert blive glæ-
deligt overrasket.
De små butikker er vigtige også for byens øvrige handelsliv. 
De er nemlig med til at trække udenbys kunder til.

Vidste du...
CityHorsens uddeler hvert år over 5000 af de gule 
CityHorsens-paraplyer, som kunderne kan låne gratis 
i byens butikker. Cityforeningen står også bag jule-
belysning og flagning.

Overraskelser og oplevelser i sidegaderne

- Når jeg går med i noget, tænker jeg ikke over, hvad jeg 
selv får ud af det. Hvis man hjælper, får man helt sikkert 
selv noget igen. For du skal selv være den forskel, du gerne 
vil se i verden.
Filip Møller, grundlægger af Filip’s Sten & Billedhuggeri på 
Ormhøjgårdvej, bliver et øjeblik helt tavs efter spørgsmålet 
om, hvad han selv får ud af f.eks. medlemskabet af City-
Horsens.
Mangel på ord og meninger er ellers ikke noget, der præger 
stenhuggeren, som på otte år har bygget virksomheden op, 
så der nu er fem ansatte.
Han virker som en mand, der er overordentlig tro mod sine 
egne værdier, og hvis ikke udtrykket efterhånden var så 
slidt, ligger det lige for at kalde ham en ildsjæl.
- Jeg hørte engang en, som sagde ”hvis du har hjertet med 
i det, du gør, kan du ikke undgå at få succes. For konkur-
rencen er så lille.”

Mere kultur
Filip Møller vil gerne bibringe byen noget mere kultur, og 
man kan blive næsten helt forpustet, når man skal remse 
alle de ting op, han bidrager med.

Han er altid med på middelalderfestivallen, han samarbej-
der med en række kunstnere, han giver plads til skiftende 
udstillinger på sit værksted, han lod et band have øvelo-
kale der, han inviterede keramiker Inger Bruhn (der nu er en 
del af Kunstnergruppen Slottet, red.) til at sidde og arbejde 
i værkstedet, han giver plads til forskellige lagersalg, han 
står bag Nordlys-festivalen, han lavede isskulptur i forbin-
delse med sidste års juleby,  han holder foredrag om bl.a. 
kirkegårdskultur, han er engageret i Stenhuggerlauget og 
uddannelsespolitik, han er en varm fortaler for natursten 
med omtanke.
Ja, og listen er sikkert længere… Og der kommer hele tiden 
mere til.

Velgørenhed
I forbindelse med CityHorsens Celebration Party 2008 satte 
han en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelses Støt 
Brysterne i værk – 23.000 kr. blev der samlet ind på 20 mi-
nutter.
- Det gjorde cityforeningen til den 7. største bidragsyder i 
landet. Og så kunne vi jo fejre os selv med god samvittighed 
bagefter, siger Filip Møller.

I forbindelse med den nylige Nordlys-festival blev der holdt 
aktion og samlet 12.550 kr. ind, som går til Børnenes Kon-
tors hjælpearbejde.
- Vi giver penge til Afrika og alle mulige steder, men glem-
mer naboens børn. Der er også stort behov for hjælpen fra 
Børnenes Kontor – og det endda i en tid, hvor det er gået 
fremad, lyder det indigneret fra Filip Møller.

En drøm
Mere kultur, flere oplevelser, social ansvarlighed er altså 
nogle af kodeordene.
- Man taler om oplevelsesøkonomi, og det tror jeg på. Kultur 
og oplevelser er vigtige - selv går jeg ikke så meget op i øko-
nomi, men jeg kan godt være med på oplevelserne.
- Og så handler det om at dele netværk og erfaringer med 
hinanden. Det er jo skønt at se tingene vokse.
- Virksomheden her er vokset – var det din plan fra star-
ten?
- Det er jo en drøm, der er gået i opfyldelse, men jeg tænker 
mest på mig selv som grundlægger, for vi er et team her, og 
de andre skal også være medejere.

Filip har hjertet med

Vox-Pop:
Den bedste butik i byen - når jeg ikke må nævne vores egen, 
er Hansen & Nissen.
Butikken er medlem af CityHorsens, fordi jeg gerne vil bidrage 
til sammenholdet blandt de handlende.
I CityHorsens er vi gode til at gøre noget for medlemmerne 
og kunderne, så der bliver gang i handlen i Horsens.

Navn: 
Tung Nguyen

Butik: 
Torvets Pølser

Et slaraffenland
Jes Pors slog i sensommeren sidste år dørene op til sit slaraf-
fenland af en livsstilsbutik – Butik Jes Pors - i Jessensgade. 
- Der er ekstremt mange mennesker i Horsens. Flere end 
man skulle forvente i forhold til byens størrelse, siger Jes 
Pors, der sammenligner med sin butik på Frederiksberg i 
København. - Jeg er positivt forundret over, at mange kører 
hertil fra Silkeborg, Vejle, Kolding og Århus.
Jes Pors mener, at arrangementerne i byen er en del af bag-
grunden for succesen.
- Jeg fik f.eks. pludselig besøg af min bankdirektør fra Dragør. 
Han havde inviteret sin kone med til Simply Red-koncert.
Jes Pors meldte butikken ind i CityHorsens ved åbningen.
- Jeg synes, det er en solidarisk pligt. Man kan ikke tillade sig 
at have forretning i byen uden at være medlem af cityfor-
eningen og fællesskabet.

Venlige horsensianere
- Forleden havde jeg besøg af et par damer fra Århus. Jeg 
spurgte, om de var i Horsens for at besøge familie. Men nej, 
de var her, fordi de kunne lide at handle her, hvor alle er så 
venlige.
Historien kommer fra Mette Rasmussen, der er indehaver af 
Work SHOP på Nørregade.
Beliggenheden betyder, at hun ikke har stor glæde af de 
arrangementer, som cityforeningen står bag på Sønder-
gade – måske snarere tværtimod, fordi de trækker folk til  
bymidten.
- Men så er der sådan noget som CityHorsens Gavekort, 
som er en god ting, siger hun.

Ikke som andre
Designgruppen Phønix holder til i de imponerende smukke 


