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I denne frisørsalongen får du ny sveis og ny stil 
i hjemmet – på en gang. Side 4 og 5

Foto: Anne Charlotte Schjøll

Interiør-
frisørene
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Etterflereårmedsaksogfønerihånda,be-
stemte Lisbeth Berntzen at det var på tide
å tilføre frisørsalongendet lille ekstra.
–Detbegyntemedat jegskullegjøreom

min forrige salong, og fikk lyst til å selge
litt nips ved siden av, forteller hun. Men
litt nips ble til mye da hun falt pladask for
dendanske interiørbedriftenNordal.Hun
flyttetderforsalongen inn idegamle loka-
lene tilMotepinnen,ogåpnet frisør-og in-

teriørbutikken «Fru Berntzen» tidligere i
år.
– Jegharalltidvært interessert i interiør,

så dette er en drøm som har gått i oppfyl-
lelse.

Eneste i verden
Nåstårhårpleieprodukter lekkertdandert
i interiørperler somkinesiske skap og tal-
lerkenhyller. Til og med frisørspeilene er
utstyrtmedprislapper.
Siden Berntzen også er frisør på heltid,

har hun valgt å holde seg til kun én interi-
ørleverandør.Hunernådeneneste butik-

ken i verden som har en rendyrket Nor-
dal-butikk.
– Stilen er litt utenomdenvanlige, fran-

ske shabby chic stilen. Den er litt røffere,
sier frisøren og viser frem høstens hotte
nyheter.
– Det kommer masse farger som lilla,

gult, olivengrønt og turkis. Store klokker,
og treprodukter ser vi mye av, samt pels-
trekk til stoler og ting laget av sink. Hun
geleiderTønsbergsBlad rundt i butikken,
mensenhårfønerdurer ibakgrunnen.Det
er en av Berntzens faste kunder, Ingunn
Kreken, som får stusset på frisyren.

Det skal godt gjøres å bare gå hjem med
sjampo og balsam i veska etter et frisørbesøk
hos Fru Berntzen.

Frisørsalogen
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GOD MIX: Blant vasker og sakser, henger, står og ligger vakre 
interiørprodukter til salgs. 

NOE FOR EN HVER SMAK: Noen kommer for nytt interiørgodis,
andre for en hårklipp. Mens noen havner opp med begge deler. 

NOK Å SE PÅ: Ingunn Kreken nyter en klipp av frisør Tonhild Sælid,
mens øynene vandrer på ting hun har lyst på i interiørbutikken. 

Frisørsalogen med det rare i

– Dette er bare helt supert. Jeg klarer ikke å sitte
rolig når jeg er her. Det er alltid noe nytt og spen-
nende å se på, sier hun, og ler. 
– Ja, det hender ofte at folk går rundt med farge i

håret for å titte litt ekstra på interiøret. En dame
som kom for å klippe håret, så seg ut et spisebord
som mannen i etterkant måtte komme ned for å
hente, og betale. Det ble et litt dyrere frisørbesøk
enn han hadde ventet, sier Berntzen. 

Tror de har kommet feil
Også Berntzens to ansatte stortrives på sin litt uvan-
lige arbeidsplass. 
– Det er flere som holder på å gå ut døra igjen når

de kommer hit for en klipp. De tror de har kommet
feil, men ender ofte opp med både ny sveis, og noe
nytt til hjemmet, sier Tonhild Sælid. 
– Dessuten er det veldig spennende at det stadig

er forandring i butikken. Du vet aldri hvordan det
ser ut når du kommer på jobb, sier Nina Halle. 

TO FLUER I EN SMEKK: Lisbeth Berntzen (til høyre) har åpnet frisør og interiørbutikk i Holmestrand. 
Frisørene Tonhild Sælid (til venstre) og Nina Halle stortrives på sin originale arbeidsplass.

Alle foto: Anne Charlotte Schjøll




