”Jeg er Kolding” *2
– 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.

”Folk skal have lov til, at gå ud af en undertøjsforretning og føle sig lækre”.
-sådan starter den visionære butiksejer Betina Lindberg fra Lindberg Signature ud, da jeg træder ind ad
døren. Betina har en klar vision med hendes forretning, som specialisere sig i ekstra lækre varer indenfor
lingeri, nattøj og underkjoler mm.:
”Mit udvalg skal invitere kunderne ind i et feminint univers uanset alder og kropsform.”
Vi befinder os i første del af Søndergade, hvis du kommer nede fra Helligkorsgade og Tombolapladsen på
hjørnet. Ved siden af te-huset, som sender en aromatisk odør ud på gaden, ligger det lidt over et år gamle
Lindberg Signature, som ikke bare er et sted, hvor du handler undertøj. For Betina Lindberg har sørget for,
at hele butikken oser af kvindelighed og sensualitet, når du træder ind i kulissen:
”Jeg har fra starten ønsket at skabe en oplevelse med en dynamisk produktflade, der vækker mine kunders
sanser. Derfor sælger jeg også enkelte dufte, sæber og neglelak. Det skal være en oplevelse at komme ind i
min butik.”
-fortæller den stilbevidste lingeri-entusiast Betina Lindberg, som for en række år tilbage havde en negativ
serviceoplevelse, der gjorde hende så indigneret og trist, at hun fik blod på tanden:
”Jeg er en super-woman – så jeg gik derfra og tænkte – det kan jeg gøre bedre!”
For når power-pigen Betina Lindberg har valgt at starte sin egen butik som 43-årig, så er det med krop og
sjæl:
”Jeg besluttede fra starten, at skal jeg prøve dette, så går jeg all-in. Det er blevet en 100% egobutik, hvor
intet er efterladt til tilfældighederne!”
Kunderne fortjener det bedste – kvinder (som mænd)…
Hos Lindberg Signature købes varere ind med hjertet:
”Hvis jeg selv skal sige det, så er jeg helt nede på jorden, men det behøver ikke betyde, at kvaliteten ikke må
være i top.”
Tag eksempelvis det schweiziske kvalitetsbrand Zimmerli’s undertøj, som bygger på styles, der går over 100
år tilbage. De er europæisk producerede og bunder i en stolt tradition for håndarbejde og væveri, som
understøtter naturligt elasticitet uden tilsat elastin. Eller prøv en silkekåbe fra danske Vibeke Scott - to
danske søstre, der med familiefirmaet - igennem generationer - har produceret flag til kongehuset, men i
dag har startet en eksklusiv sidegesjæft med dette brand. Der er kredset for detaljen på den smukt
changerende kåbe, som bærer et lille kamera i guld på lynlåsen. Hvor sidstnævnte detalje stammer fra, kan
du høre den sande historie om hos Bettina Lindberg, når du kommer forbi ved lejlighed.
Men hvad er egentlig forskellen på at handle lækkert undertøj til kvinder som kvinde og som mand?
”Mændene som kommer ind kan godt lide det frække – de ved jo, at gaven i virkeligheden er til dem.”
Lindberg Signature ser frem til at forkæle sine kunder med totaloplevelser, for alle fortjener, ifølge Bettina
Lindberg, en særligt personlig service.

