”Jeg er Kolding” *1
– en krønike om midtbyens særlighed
I midtbyen, Kolding lever en rig historie i bedste velgående. Gamle grosserer fra byen har igennem
århundrede dannet linjer, som endnu kan opleves i dagens detailhandel, hvor et erfaren og personligt
engageret personel står klar til at guide dig og yde en unik service, som bunder i en stolt tradition for
kvalitet.

Hos Zjoos oser det af historiens vingesus. Der er tale om en af Danmarks ældste skobutikker. Der er ikke
mange der ved det, men lokalerne (og ikke mindst kælderen) på Helligkorsgade 9 har dannet ramme om en
stemningsfyldt fortælling, som indebærer pikant cigarrøg, dedikerede kunder (der gerne kommer
langvejsfra) og uforglemmelige familiestunder, som efter halve århundrede endnu ikke er glemt.
På denne onsdag eftermiddag slår en gammel kending sine folder forbi den originale skobutik Zjoos, som
nærer en særlig omsorg for sine faste kunder:
”Far fik altid en cigar imens vi børn skulle have nye sko. Det var en dagsudflugt, som vi glædede os til hvert
år.” -udtaler anonym ældre kvinde, der er kommet her igennem et halvt århundrede.
På dette tidspunkt ejede den sagnomspundne Hr. Bruun skoforretningen på Helligkorsgade – noget som
har sat sine spor og angiveligt spøger iblandt personalet den dag i dag:
”Jeg plejer at sige at Hr. Bruns kone går igennem forretningen fra tid til anden, når mine ansatte pludselig
opsnapper en uforklarlig lugt af cigarrøg”, udtaler butiksejer Michael Broch, som ses på billedet ovenfor
med gamle fotografier fra kælderens opslagstavle, der vækker nostalgiske minder fra gammel tid.

”Hvis fru Petersen ønsker Grønt, så findes der grønt på hylderne.”
Ekspedienten Berit Antonie fortæller levende om en særligt stabil kunde, en hel familie fra Ærø, som
jævnligt frekventerer den historiske skobutik:
”Familien kommer gerne langvejsfra for at ”beskoe” hele familien – vi ved, at når de går ind af døren, så ved
vi, at det bliver en ekstraordinær oplevelse!”
Berit og hendes kollegaer deler gerne erfaring med naboerne. For at danne sig et begreb om modeprofilen
lige nu, stikker man gerne næsen indenfor hos nabo-butikken:
”Vi kan ligeså godt arbejde sammen om at skabe en sammenhængende bymidte.”
Men hvordan bevarer Zjoos kundernes tillid i en tid, hvor internet og storcentre dominerer markedet?
”Det med personlig kundeservice er ikke noget man lærer, det er noget man har i sig”, -udtaler Berit, som
har arbejdet indenfor branchen og byen i snart 30 år.
Fakta:
Zjoos i Helligkorsgade udvælger udelukkende selv deres skobutiks kollektion af skiftende sæsonprodukter,
og de køber ind efter deres kunders smag og ønsker:
”Hvis fru Petersen ønsker Grønt, så findes der grønt på hylderne!”

