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Gl. Kongevej genåbner:

»Intet kan erstatte en 
butiksomsætning«

»Det har været ganske 
forfærdeligt at have en dyr 

butik stående med en 
masse varer på lager og 
ingen mulighed for at få 
dem afsat,« siger ejer af 
tøjbutikkerne Zornig på 

Gl. Kongevej Peter Zornig. 
Foto: Søren Bidstrup

»Det har været frustrerende at se ostemanden  
holde åbent, som har kunnet have kø uden for min 
butik, imens jeg har haft lukket,« fortæller Annette 
Finseth, der ejer børne- og ungdomstøjforretningen 
Rue 153 på Gl. Kongevej. Foto: Søren Bidstrup

Da dele af detailhandlen igen kunne åbne i går, var glæden til at mærke, også 
selvom det er med en stor uvished og med et spor af underskud bag sig. 
Berlingske besøgte Gl. Kongevej på Frederiksberg den første formiddag i år, 
hvor butikkerne kunne invitere københavnerne indenfor. 

I 
børne- og ungdomstøjsforretningen Rue 
153 står mannequindukkerne med bag-
delen vendt ud mod vejen.

»Når enden er god, er alting godt, ik-
ke?« lyder det med et smil fra ejer An-

nette Finseth. Senere skulle dukkerne vendes 
med ansigtet ud, for nu har hun endelig åbnet 
efter mere end to måneders tvangsnedluk-
ning.

Forretningerne landet over kunne i går ef-
ter måneders tvangslukning slå dørene op for 
kunder, der ikke har haft mulighed for at gå 
på januarudsalg, og som i flere tilfælde ikke 
har byttet julegaver endnu.

Selvom kreativiteten flere steder har skabt 
alternative løsninger for de forretningsdriven-
de i et forsøg på at bygge bro mellem kunder 
og butikker under en national nedlukning, har 
de lokale københavnske handelsstandsfor-
eninger og brancheorganisationer råbt vagt i 
gevær over, at nedlukningens gentagne for-

længelser har trukket likviditeten ud af virk-
somhederne.

Men hvordan så det ud, da forretningerne 
åbnede? Da det langt om længe var muligt at 
gå ud i det milde vejr på forårets første dag. 
Berlingske besøgte de ikoniske forretninger 
på Gl. Kongevej på Frederiksberg for at se, hvor-
dan begivenheden udspillede sig. For selvom 
glæden er fælles, er tilgangen forskellig. Det 
samme er årsagen.

»Pengene er hurtigt brugt op«
For tøjbutikkerne er en del af udfordringen, at 
vinterens varer – der normalt ville være solgt 
i januar – stadig ligger i butikkerne her i marts. 
I Rue 153 har Annette Finseth forsøgt at sælge 
udsalgsvarerne på Instagram og i webshoppen 
de seneste måneder, og ved dagens åbning er 
de pakket væk.

»Jeg er sikker på, at de unge piger helst vil 
have de nye varer nu. Er det ikke rigtigt?« spør-

ger hun et par unge piger, der oser rundt og 
kigger. De nikker.

»Sådan er det at være lille forretningsdri-
vende. Vi kan ikke sende varerne retur, så jeg 
har dem på lager, indtil jeg får dem solgt. Nu 
er vintervarerne pakket væk, og så ser jeg frem-
ad,« lyder det.

Hun vil sende en del af de overskydende 
varer til børne- og ungdomskrisecenteret Jo-
hannahuset, der ligger i det indre København.

Dagene kan mærkes i sindet og på bundlin-
jen.

»De penge, jeg har, er hurtigt brugt op, når 
jeg skal have nye varer. Derfor må jeg samar-
bejde med mine leverandører om at få det til 
at lykkes. Men jeg har heldigvis fået lagt til 
side til min moms, så jeg kan få den betalt nu,« 
siger hun.

»Hvis jeg havde haft en højere husleje, hav-
de det været et problem. Så havde jeg ikke få-
et noget at spise,« siger hun videre.

På den anden side af gaden er valget faldet 
anderledes.

I den 21 år gamle herretøjsforretning Zornig 
er udsalgsvarerne fremme på borde i butik-
ken, men uden skilte i vinduerne til at rekla-
mere for dem.

Ifølge ejer Peter Zornig kan herretøjsforret-
ningen af samme navn godt have op mod 80 
kunder på årets første udsalgsdag. Og med ju-
legavebytningen oveni vil Peter Zornig ikke 
risikere, at hverken hans egen eller kundernes 
sikkerhed bliver udsat.

Men på trods af at udsalget ligger fremme, 
er det ikke det, kunderne har spurgt efter i da-
gens første timer. Det er forårsvarerne, der 
lokker, og det svider på bundlinjen.

»Vi har ingen chance for at indhente det salg, 
vi har mistet med vintervarerne. Derfor kom-
mer vi til at lægge en masse vintervarer ned 
på vores lager igen. Men det betyder også, at 
vi står et andet sted indkøbsmæssigt til næste 
sæson, end vi plejer, hvor vi bliver nødt til at 
bestille færre varer,« siger Peter Zornig, der 
hilser med fornavn på en kunde, der har et 
spørgsmål.

»Vi har jo eksisteret i 21 år, så vores forret-
ning er heldigvis godt polstret. Vi har kunnet 
betale vores forårsvarer, vores skat og moms 
og ikke udskudt det. Det er virkelig en skidt 
situation for dem, der er nødt til at tage lån og 
udskyde betalingerne,« tilføjer Peter Zornig.

En holdning, der ser ud til at være gennem-
gående.

»Jeg vil ikke skylde penge«
I den 30 år gamle pladebutik Sound Station 
har medejer Jesper Hansen prioriteret at få 
betalt sin moms nu i stedet for at vente.

»Spørgsmålet er, hvordan man er som per-
son. Jeg har ikke lyst til at skylde penge på det 
niveau, og derfor betaler vi momsen nu. Hvis 
man skylder moms for to år, er det altså man-
ge penge. Det er mange plader, der skal sæl-
ges,« lyder det fra den garvede forretningsdri-
vende, der medgiver, at han kan lyde gammel-
dags, men han kan bedst lide at betale det he-
le kontant.

Han undskylder, hvis han virker træt. Det 
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»Det har været den længste 
vinter i Kaufmanns historie«

J
ustin Christensens blå kugle
pen vipper et hak ned på den 
hvide blok, hver gang en 
kunde går forbi spritdispen
seren og ind i Kaufmann på 

hjørnet af Nygade og Skoubogade i 
det centrale København.

Kunderne, der har været forment 
adgang til herreekviperingen siden 
før jul, bydes velkommen med et nik 
og et smil i de blå øjne over Christen
sens grønne mundbind.

»Hvis der kommer flere menne
sker i butikken, end vi har lov til, så 
kan politiet lukke os ned, og det kan 
koste bøder. Så det er vigtigt at have 
styr på,« siger Justin Christensen om 
noteringen af antallet af kunder.

Modekoncernen Kaufmann tæl
ler mærkerne Quint, Kaufmann og 
Axel og drives nu af tredje genera
tion af familien Kaufmann.

Forretningen på Strøget har haft 
samme lokale siden 1942. I det 360 
kvadratmeter store lokale må der 
ifølge coronarestriktionerne nu væ
re maksimum 35 kunder ad gangen 
ud over personalet.

I går formiddag havde Christen
sen indtil videre anført højst 11 kun
der på én gang, men der kan pludse
lig dukke mange op, ved han af er
faring fra genåbningen efter nedluk
ningen i foråret.

Ligesom flere andre af de otte an
satte, der er på arbejde, er han glad 
for at være tilbage.

Personalet har ikke været på ar
bejde sammen i månedsvis, og stem
ningen er munter blandt de snorlige 
bunker af skjorter og bukser.

Et nyt, stort, hvidt gulvtæppe har 
tiltrukket sig et væddemål blandt 
dele af personalet. Spørgsmålet er, 
hvornår på dagen en kunde trækker 
for eksempel en hundelort ind på 
tæppet, fortæller en anden ansat og 
ler.

Tre butikker lukket
Genåbningen er mere end tiltrængt 
for Kaufmannkoncernen, der før 
coronakrisen havde 38 butikker, men 
undervejs har måttet lukke tre af 
dem.

Direktør Henrik Kaufmann er 
tredje generation i familievirksom
heden, der blev etableret af hans far
far i Aarhus i 1908.

»Vi har oplevet mange kriser før i 
koncernens historie. Lige efter kri
gen var der varemangel. Der var olie
kriserne i 70erne, finanskrisen i nul
lerne. De kriser har fulgt den gene
relle økonomiske udvikling. Men det 

I Kaufmanns mange årtier 
gamle butik på Strøget i 
København var stemningen i 
går morges munter. 
Genåbningen er tiltrængt, 
for coronakrisen har været 
med til at lukke tre butikker 
og seneste regnskab bød på 
første underskud i syv år.

I går måtte dele af 
detailhandlen åbne for 
første gang i år. Der er 
forskellige krav til 
forretningerne baseret 
på butikkernes fysiske 
størrelse. Her er 
forskellene:

For de mindste butikker 
skal der være mindst ti 
kvadratmeter i butikken 
pr. kunde.

For butikker på mellem 
2.000 og 5.000 
kvadratmeter er der krav 
om, at der skal være 20 
kvadratmeter pr. kunde.

Når det kommer til 
butikker på flere end 
5.000 kvadratmeter, må 
de åbne med kravet om, 
at kunder skal bestille tid 
til at komme i forretnin-
gen, ligesom der skal 
være 250 kvadratmeter 
til hver enkelt kunde.

FAKTA

Krav til 
butikkerne for 
genåbningen

Selvom Sound Station har byttet julegaver gennem telefonen og solgt plader 
online, har det ikke matchet butikkens normale omsætning. På trods af det 
har medejer af forretningen Jesper Hansen valgt at betale momsen nu. 
Foto: Søren Bidstrup

Den ikoniske boghandel 
Thiemers Magasin ligger i 

Tullinsgade mellem 
Værnedamsvej og Gl. 

Kongevej på 
Frederiksberg. Foto: 

Søren Bidstrup

Tøjbutikken Kaufmann på Strøget genåbner efter coronanedlukningen. 
Justin Christensen noterer, hvor mange kunder der er i butikken, for at 
overholde restriktionerne. Foto: Thomas Lekfeldt

her har været specielt. Det har været 
en lang vinter. Det har været den 
længste vinter i Kaufmanns histo
rie,« siger han.

For første gang på syv år måtte 
Kauffmannkoncernen i januar 2021 
sende et regnskab på gaden med et 
negativt resultat: Et underskud på 
1,8 millioner kroner i 2019/2020 mod 
et overskud på 5,5 millioner kroner 
året før. Omsætningen faldt desuden 
med godt 90 millioner kroner og lan
dede på 435 millioner kroner.

»Det er første gang i syv år, vi har 
underskud. Det er ærgerligt. Men der 
er ikke noget at gøre ved det. Vi må 
få det bedste ud af det og komme vi
dere. Vi må gøre, hvad vi kan,« siger 
Henrik Kaufmann.

Gårsdagens genåbning gælder kun 
seks butikker på åbne gader, de 29 
resterende butikker ligger i storcen
tre og lufthavnen og må derfor for
blive lukkede.

Hjælpepakker rækker ikke
Fire ud af fem af den knap 400 mand 
store medarbejderstab på tværs af 
koncernens butikker har været sendt 
hjem på lønkompensation. Resten 
har arbejdet med onlinesalg, der er 
fordoblet under nedlukningen. Sal
get i webshopperne kan dog på ingen 
måde gøre det ud for den tabte om
sætning.

»Det er slet ikke nok til at redde 
omsætningen, men det er et plaster 
på såret. Jeg er glad for, at vi over
hovedet har været i stand til at drive 
vores webshops,« siger Henrik Kauf
mann.

Direktøren har glædet sig til at by
de kunderne velkomne igen. Men 
han har svært ved at vurdere på for
hånd, hvor meget folk vil begynde 
at gå i butikker igen med de nuvæ
rende restriktioner, og hvad det vil 
betyde for det kommende regnskab.

»Jeg håber ikke, vi kommer til at 
lukke flere butikker, men jeg kan jo 

ikke vide det på nuværende tids
punkt. Vi ved jo ikke, hvor længe co
ronavirussen bliver hos os, og hvor 
lang tid vi skal være forsigtige. Jeg 
tror på, at når vaccinationerne er rul
let ud, så kommer vi tilbage til et nor
malt samfund og det, vi kender. Det 
glæder vi os til,« siger han.

Den største udfordring har været 
de manglende penge i kassen, mens 
udgifterne har være uforandrede. 
Direktøren fortæller, at 6070 pro
cent af de faste udgifter er blevet 
dækket af hjælpepakker.

»Jeg havde gerne set, at når man 
bliver tvangslukket og ikke har mu
lighed for at lave en omsætning, så 
fik man dækket alle sine faste udgif
ter. Vi forventer ikke at få dækket 
vores indtjening. Vi må leve med, at 
vi ikke tjener penge. Men det havde 
været fair, hvis de dokumenterbare, 
faste udgifter blev dækket,« siger 
han.

Tilbage i butikken på Strøget går 
en kunde, 32årige Danny Jensen, 
rundt mellem bordene og kigger på 
bukser. 

Han har savnet at gå i butikker, 
fortæller han. I dag skal han starte 
nyt job som mentor på Gentofte Ho
spital og vil gerne se ordentlig ud.

Derfor skal bukserne, han fik i 
julegave af sin mor for to måneder 
siden, byttes til den rigtige stør
relse.

»Jeg var helt bekymret for, om de 
overhovedet ville tage dem tilbage,« 
siger han med henvisning til, at det 
er mere end to måneder siden, han 
fik bukserne juleaften.

Men Kaufmanns kundeservice 
havde undervejs i nedlukningen sva
ret ham betryggende på, at det kun
ne han.

Samme melding får flere andre 
kunder, der dukker op med julega
ver, i butikken.

Justin Christensen sætter endnu 
nogle hak på sin hvide blok. 

har været en hård periode, lyder forklaringen.
Det er for Jesper Hansen et langt sejt træk 

med en massiv arbejdsindsats, der venter for
ude. For selvom butikken har solgt løbende 
de seneste måneder på nettet og over telefo
nen, har det ikke været nok.

»Der er aldrig noget, der kan erstatte en bu
tiksomsætning. På den måde har der været en 
eklatant tilbagegang i økonomien. Men det har 
da hjulpet på den moms, der skal betales nu,« 
siger han.

»Vi når kunderne på en anden måde«
I den lille boghandel Thiemers Magasin er man
dagen begyndt med en langsom dankortter
minal.

»Den har jo heller ikke været i gang siden 
december,« forklarer medarbejder Nina Poul
sen.

Fordi de seneste måneder har været uden 
kunder i butikken, har boghandlen Thiemers 
Magain i Tullinsgade etableret en webshop, 
der har skullet hjælpe med at sælge litteratur 
fra de solgule gulve, uden at kunderne fysisk 
kunne komme ind i den atypiske boghandel.

»Vi har gjort meget for at komme ud til kun
derne på en anden måde. Vi har lavet tv på 
Instagram hver fredag, og vi har lavet anbefa
linger. Men det er jo ikke helt det samme som 
at møde kunderne i butikken,« lyder det fra 
medarbejder Nina Poulsen.

»Vi gider ikke tale om bundlinjen«
Fælles for de forretningsdrivende er, at frem
tidens uvished er utryg.

»Vi gider ikke tale om bundlinjen, for det 
kommer ikke til at se pænt ud de næste par 
sæsoner,« lyder det fra Peter Zornig fra herre
tøjsbutikken på Gl. Kongevej.

I Rue 153 er den store fejring også udskudt 
lidt endnu. Annette Finseth venter med at rul
le popcornmaskinen ud, indtil nabobutikker 
med frisører og skønhedssaloner kan være 
med.

Indtil da må de nøjes med henholdsvis ti og 
fire gæster i butikken ad gangen. Hvilket er 
bedre end ingenting, men stadig langt fra nor
malen.


