
Tvangsnedlukning af de forretningsdrivende er gift for bymidten 

Mange af vores medlemmer, i Cityforeningen, har det svært og har tabt penge 

næsten hele 2020. Og nu er både januar og februar kørt med tvangsnedlukning og 

måske marts måneds salg også i fare. Nye forårsvarer, der er bestilt for lang tid siden 

vælter ind og skal betales, men der er intet salg eller indtjening. Det er ikke sjovt at 

være detailhandelsbutik, liberalt erhverv eller restaurant længere. Kassen er ved at 

være tom, kassekreditten har blodrøde tal og varelageret gammelt. 

Kæderne, de mindre forretningsdrivende og selvstændige har tabt mega omsætning 

og indtjening. Mange står med et usælgeligt vinterlager, hvor avancen vil være så lav, 

at det nærmest kan sættes til nul, og det er jo avancen de lever af. Nogle sælger 

online, men vi har masser af mindre, men veldrevet forretninger, som ikke er online 

og de taber hele deres omsætningen.  

Og ja så kan man sige: hvorfor åbner de ikke bare en webshop? At gå online er som 

at åbne en ny butik, så det er ikke bare så let, som det lyder. Det kræver 

investeringer, teknisk indsigt og kendskab til markedsføring på sociale medier, hvis 

det skal batte noget – en meget omfattende opgave, som skal klares midt i deres 

største krise.  

I skal vide, at detailhandelsbranchen er ikke vant til at bede om hjælp. De er vant til 

at klare sig selv, så udover, at det er økonomisk hårdt, så er det også mentalt hårdt. 

Noget af det værste er uvisheden - det er næsten umuligt at agere i. 

Det er rigtig mange familier, der er berørt af tvangsnedlukningen, hvis livsværk er på 

vej til at smuldre, hvis der ikke snart sker noget. Derudover er der en masse dejlige 

mennesker ansat i vores butikker, kulturinstitutioner og spisesteder, hvis jobs er 

afhængige af, hvordan og hvornår denne genåbning kommer.   

Detailerhvervet, i samspil med restaurationslivet og kulturlivet, spiller fortsat en 

meget stor og vigtig rolle for byens identitet og bidrager til at skabe byliv, bosætning 

og tilflytning, tiltrække ansatte og bidrage til turisme. Så det er altafgørende for 

byens videre fremtid, at der kommer en snarlig afklaring. 

 Hjælpepakkerne var gode i marts 2020. Men politikerne skulle, med den erfaring de 

fik hen over sommeren, have ændret alt det der ikke fungerede i hjælpepakkerne, så 

vi ikke ender med at få tomme midtbyer. 

Vi efterlyser 100% klarhed over regeringens hjælpepakker, bl.a. i forhold til p-nr. eller 

cvr.nr. samt tabt omsætning. Hvorfor skal der være forskel på, om det er 

letfordærvelige varer eller et ubrugeligt sæsonvarelager? Der skal være 

kompensation til de ”døde” varelagre generelt. 

Aftaleteksten til hjælpepakkerne blev indgået den 16. december, men hvor bliver 

bekendtgørelsen af genåbning af kompensationsordninger af? 



Der mangler et incitament i kompensationsordningerne. Det bør være muligt for de 

mindre butikker at opretholde lidt omsætning, uden at blive straffet i 

hjælpepakkerne. Der er brug for en håndsrækning - og det må aldrig komme dertil, 

hvor ”kuren” er hårdere end selve sygdommen. Og lige nu ved vi simpelthen ikke, 

hvad vi kigger ind i, som cityforening, forretningsdrivende eller midtby. 

 Byens hjerte er og bliver bymidten – derfor er det så vigtig, at vi alle står sammen, 

når vi igen kan åbne op. Vi opfordrer forbrugerne til, at de fortsat vil støtte op og 

shoppe lokalt – de skal ikke vente. I morgen kan det være for sent!  

 Butikkerne kan risikere at skulle bytte julegaver i Påsken. Mange butikker er helt i 

knæ, så opfordringen går også på – byt julegaven til en anden vare eller få et 

tilgodebevis. Det er måske et ”simpelt” budskab, men det betyder mere end man 

tror. Og vi bytter med et smil! 

 Vi kender endnu ikke forbrugerens adfærd, når der atter må genåbnes, tør de 

komme udenfor en dør – eller bliver de hjemme og handler på nettet – sidstnævnte 

vil få alvorlige konsekvenser for den fysiske detailbranche, som fortsat kæmper med 

at tilpasse sig hele online-salget.  

Der er brug for, at vi både lokalt og landspolitisk arbejder med de udfordringer, som 

byerne oplever som følge af stigende e-handel, ændrede indkøbsvaner, et faldende 

udbud af butikker og følgerne af Coronakrisen. Der er brug for en fælles opbakning til 

”genopstandelsen” – her skal der lyde en tak til Esbjerg Kommune for at have ydet 

hjælp og støtte og søsat flere tiltag under krisen.  

Men uanset hvad, så kræver det mere end blot lokal opbakning og hjælpepakker til 

at redde vores midtby, ovenpå sådan en nedlukningstur. Det kræver en koordineret 

indsats, støttet af både lokale midler og nationale Erhvervsfremmemidler. Den støtte 

skal komme NU, ikke om 6-12 måneder. 

Alle byer er udfordret på den ene eller anden vis. Og nej, det skyldes ikke COVID-19 

alene. Men COVID-19 har forceret den proces, der i forvejen var undervejs i 

detailhandlen og vores bymidter. Regeringen skal allokere Erhvervsfremmemidler til 

at igangsætte projekter, som sikrer den fremtidige handel og aktivitet i midtbyen. 

Alle forretninger og butikker skal åbne op samtidig, så centrene endnu engang, ikke 

skal se på, at resten af Danmark er i drift, men bare ikke dem. 

 Det er bedre at flere enheder åbner op, så trykket bliver fordelt – vi har jo hele sidste 

år bevist, at vi kan spritte af, holde afstand og antalsstyre i butikker, caféer og 

restauranter. Vi er endda blevet rost af Statsminister og Politi for at overholde 

reglerne og være med til at holde smittetrykket nede. Tror de ikke helt på, at vi kan 

det mere?  

  Vi kender jo ingen gang planen for genåbningen – det er det, der gør erhvervslivet 

frustreret. Dansk Erhverv har lavet et forslag til en genåbning, så vi sikrer nogle af de 



125.000 jobs, der er i udvalgsvarehandlen og beskytte et månedlig produktionstab på 

hele 5 mia. kroner, et beløb der er så stort, at det næsten er umuligt at forholde sig 

til. Lige nu står vi alle i vand til halsen, men vi skal alle lære at svømme, hvis vi ude i 

fremtiden kommer til at stå i en lignende situation.  

Bymidten er det eneste og sidste fællesrum, hvor vi kan mødes og være sammen 

uformelt. Alle andre steder skal man være en del af klubben, være medlem eller 

særlig inviteret. Derfor er det altafgørende, at alle sejl sættes til for at komme tilbage 

på rette kurs, så hurtigt som muligt. Der er simpelthen brug for en genåbningsplan 

nu. 
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