Frisør Gun-Britt Zeller fyldte 70 år den 26. juni 2020. Gun-Britt er helt sin egen.
En mønsterbryder. Livet har ikke altid været en dans på roser for Gun-Britt,
men alligevel har hun formået at blive en foregangsfrisør, et stilikon
og et menneske, hvor ord som kærlig, stædig og omsorgsfuld er kendetegnende.

Tillykke Gun-Britt

Torben Zeller – Skuespiller, gift med Gun-Britt:
Humoren er den bedste egenskab
”Jeg kan huske en gang, hvor Gun-Britt skulle prøve en kjole
i Paris, og damen sagde, at det var den smukkeste kjole, hun
havde set nogen i. Hvortil Gun-Britt svarede på klingende
dansk: 'Hold kæft jeg ligner bolche-butik’. Gun-Britt er meget
humoristisk, men også udholdende og ordholden. Jeg vil
gerne give Gun-Britt en cykel i fødselsdagsgave og, så håber
jeg at få taget et foto af hende – på cykel.”
Jeppe Håkansson Zeller –
Projektleder, Gun-Britts søn:
Hvor der er vilje er der vej…
”Som barn havde Torben og jeg
fået lokket min mor ned ad Le
Mur-pisten i alperne, som viste sig
at være en smule stejlere end forventet, jeg syntes jo selv, det var
fantastisk og strøg forbi min mor og Torben, mens jeg råbte:
’Vi ses ved bunden af pisten’, men da jeg kigger op er det
tydeligt, at selv med Torbens meget pædagogiske evner, var vi
ikke populære, og mor var rasende. Der var en del diskuteren
midt på pisten og Torben havde meget røde ører, men i bedste Gun-Britt-stil kom hun ned, for hvor der er vilje, er der
vej. Men vi var ikke populære. Gun-Britts stædighed skinner
igennem, så når jeg skal beskrive hende med tre ord, så er det
stædig, omsorgsfuld og stædig igen. Hun siger tingene, som
de er, hvis hun bliver spurgt. Jeg kunne faktisk godt tænke
mig et foto sammen med min mor på ski på Le Mur-pisten –
meeeen det sker nok ikke igen.”
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Hanna Ramirez – Master
Stylist & Partner i Gun-Britt
Coiffure, gift med Jeppe,
Gun-Britts søn:
Gun-Britt har sit helt eget
sprog
”Der er virkelig ingen som GunBritt, som har sin helt egen måde
at udtrykke sig på. Sidste år var jeg på Mallorca med GunBritt og et par veninder, og vi skulle ud at handle. Gun-Britt
vil gerne have fåreost, og vi andre prøver forgæves på engelsk at forklare det til ekspedienten, mens Gun-Britt blot
stiller sig sødt op og siger: “Do you have some Mæææææh
Cheese“. Vi andre kunne slet ikke holde masken, men det
er bare så typisk Gun-Britt. Hvis jeg skal sige tre ord, der
beskriver Gun-Britt? Målrettet, kærlig og inspirerende. Og så
har hun en vilje til at lære fra sig og løfte frisørfaget. Hvis jeg
var fotograf, så ville jeg gerne tage et foto, hvor Gun-Britt
spiser en lækker dessert. Gun-Britt går meget op i sundhed
og kost, men hun har virkelig også en sød tand.”
Katja Bamberger Bro – Pressechef i Gun-Britt Coiffure:
Flere følgere på ’Integram’
”Gun-Britt har mange ord, som
hun siger på sin egen måde. Blandt
andet siger hun ikke Instagram,
men Inte-gram. Hvilket er ret sjovt
i min verden, hvor jeg dagligt arbejder med mediet, for man kan vel godt diskutere om Instagram af og til bare er ‘intet’. Og fordi vi så tit lægger billeder
og historier op, og jeg godt kan lide Gun-Britts ord, retter
jeg dem ikke. Da vi til jul lavede en adventskonkurrence, sagde Gun-Britt i videoen, at hun ville 'trække vinderen blandt
alle sine følgere på Inte-gram'. Det var der en, som tippede
Anders Hemmingsen om, og han delte videoen. Han gjorde
det med et glimt i øjet og kun som kærligt dril, og vi grinede
meget af det – og fik i øvrigt over 300 flere følgere på under 2 timer. Gun-Britt kan med det samme se det smukkeste
og bedste i dem, hun møder. Hun er visionær, opmærksom
og hårdtarbejdende. Jeg ville ønske, at jeg havde et billede
fra, dengang lige da Gun-Britt og jeg var begyndt at arbejde
sammen og var på d’Angleterre og drak champagne. Normalt foreviger jeg alle situationer på billeder, men den aften
tog jeg ikke et eneste billede, og det ville jeg gerne have haft
som minde. Men jeg har selvfølgelig et godt mentalt minde.”

▼

Af Anne-Dorte Mathiesen

Fagbladet Kosmetik vil gerne ønske Gun-Britt et stort tillykke. Det har vi valgt at gøre sammen
med hendes allernærmeste familie, samarbejdspartnere og kunder. Alle er blevet bedt om at fortælle små
hemmeligheder om Gun-Britt, som de ville gøre det ved en hyldest-fødselsdagstale, og vi har spurgt,
hvad der skal være på et paparazzifoto, der kunne give os alle et indblik i Gun-Britts liv.
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▼

Jan Svensson & Tor
Andersen – ejer sammen
med Gun-Britt træningsstudierne Powerhouse i
København:
Sund med en sød tand
”Gun-Britt er meget disciplineret
med sin sundhed og med kosten,
men er man ude at spise med Gun-Britt, så får hun altid
lokket Jan til at bestille en dessert, så hun ’lige kan smage’.
Hvis vi skal beskrive Gun-Britt med tre ord, så må det være
nysgerrig, passioneret og inspirerende. Gun-Britt er ærlig,
utrolig betænksom og så har hun oveni et fantastisk forretningsgen. Fødselsdagsgave? Ja, Gun-Britt mangler ikke noget – joo, det skulle da lige være nogle børnebørn.”
Line Luk Weismann – Indretningsarkitekt og kunde
hos Gun-Britt:
Til enhver tid elegant
Line er ikke en ’gammel kunde’,
som mange andre af Gun-Britts
trofaste kunder – men en ret ny.
Line flyttede hjem til Danmark for
tre år siden fra Hong Kong. ”Jeg sætter pris på, at Gun-Britt
altid fremstår med ærlighed om sig selv og sin baggrund. En
baggrund, der også har betydet, at hun er stærk, smuk og elegant. Gun-Britt er meget naturlig, men måske en rød neglelak i fødselsdagsgave kan bryde det smukke naturlige... bare
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en gang imellem. Jeg er sikker på, at Gun-Britt kan se elegant
ud i enhver situation – selv ved minusgrader i Sundet. Hvis
jeg var paparazzi, så var det det, jeg ville have et foto af.”
Sonja Oppenhagen –
Skuespiller og veninde:
Supergod kok
”Jeg sætter stor pris på Gun-Britts
medmenneskelighed, usnobbethed
og generthed. Gun-Britt er en varm,
kærlig og betænksom person. Og i
gave vil jeg gerne kunne give hende nogle flere timer i døgnet. Det ville også give mere tid til,
at hun laver mad til mig, for hun er en super kok. Jeg vil rigtig
gerne have et foto, hvor Gun-Britt laver mad til mig, og I min
hyldesttale til Gun-Britt vil jeg gerne sige: ’Kære veninde, tak
for de første 43 år af vores venskab – livet ville aldrig være
det samme uden dig.’ ”
■

Kære, Gun-Britt
– Fagbladet Kosmetik ønsker dig
stort tillykke med de 70 år.

Kosmetik 3/2020

