
 
”Jeg er Kolding” *3 
– en krønike om midtbyens særlighed  

I midtbyen, Kolding lever en rig historie i bedste velgående. Gamle grosserer fra byen har igennem 

århundrede tegnet linjer, som endnu kan opleves i dagens detailhandel, hvor et erfarent og personligt 

engageret personel står klar til at guide dig og yde en unik service, som bunder i en stolt tradition for 

kvalitet.  

På en skæv vinkel overfor den Engelske Pub i AL-passagen, som forbinder Kolding midtbys to parallelle 

gågader, ligger Hårrødderne hævet over gydens grundplan. Man må op af fire trin, anlagt med et 

mørkegrønt gelænder i engelsk stil, smukt prydet af blomsterkasser og ja, spirende stedmorblomster i 

oktober. Der er ingen tvivl om, at der kredses for detaljerne her i Koldings hyggeligste passage. 

Jette Højsager har haft Hårrødderne i 21 år og salonen har lagt her de sidste 18 år: 

”At ligge i passagen betyder utroligt meget. Det er som en oase midt i byen. Kl. 06:30, når jeg møder ind på 

arbejde, er der allerede liv i passagen. Når jeg lukker er livet et helt andet og kl. 02:00 om natten, er det 

noget tredje. Det er det særlige ved dette sted.” 

De forretningsdrivende i AL-passagen har startet en lille forening, hvor hver især spytter penge i kassen, 

som går til vedligeholdelse, blomster, lys og diverse rekvisitter, der er med til at understrege hyggen. For 

indehaver Jette Højsager er det vigtigt, at holde åbent fra mandag til lørdag: 

”Jeg sætter en ære i at holde åbent så ofte som muligt – derfor har jeg også meget personale.” 

Der hersker en familiær ånd hos Hårrødderne, hvor en praktikant netop er ved at brygge frisk kaffe til 

kunder og ansatte. Det er vigtigt for Jette, at hendes personel har bopæl i Kolding: 

” Mine elever skal bo i Kolding – jeg har haft mange elever, som er flyttet til fra blant andet Sønderjylland.” 

En af disse er praktikanten Didde, som studerer på sit tredje år: 



”Alle kender hinanden hernede – vi har en afslappet ånd og kommer tæt på hinanden.” 

”Frisører er jo nogle snakkesalige sataner, og det gælder også bag facaden!” -griner Nick, som også er i 

lære hos Hårrødderne.  

Jettes ældste kunde er 95 år gammel og hedder Signe. Hun er en velklædt og majestæt lig dame, som selv 

går op ad trapperne, og hun ved præcis hvad hun ønsker. Eleven Nick fortæller: 

”Når man har en kunde over længere tid, opbygger man et slags venneforhold. Indimellem kommer det 

meget tæt på”. 

Praktikant Didde supplerer sin kollega: 

”Ja, man skal have sin indre psykolog med på arbejde”. 

Kunderne strømmer ud og ind af den velduftende frisørsalon, som strækker sig længere ud, end man 

forventer, hvis man ikke har været her før. Der er plads til mange kunder på samme tid, for det er en 

populær frisør, måske fordi, at det er lidt mindre formelt og lidt mere hyggeligt at blive klippet hos 

hårrødderne. 


