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I vår stora hårspecial får du tips, råd och hjälp för
att få ditt hår som du vill ha det. Våra redaktörer
har plockat fram sina allra bästa råd, experternas
bästa produkter och mat som får fart på tillväxten.
Och varför tappar man hår när man kommit en bit
upp i åren? Inte minst – vad kan man göra åt det?
●

Moderedaktörens
bästa tips för ett

fylligare hår!
sid 22
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Vilken
förvandling!
Christina fick håret hon
alltid drömt om sid 20

19

HÅRspecial

Simsalabim –

EFTER
Kvinnligt sensuell för en
kväll. Topp, KappAhl.
Smycken, Glitter.

Mitt nya hårsvall är både
overkligt och underbart
– känner mig redo för fest!
20
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1 hår 2 fri

vilket praktlyft!

En glad och
förväntansfull
Christina.

FÖRE

Hemmets Veckotidnings hälsoredaktör Christina
Mellberg har alltid drömt om mer hår, åtminstone
för en kväll. Vi satte henne i frisörstolen och vips
– på bara en timme gick hennes hår från tunt
och fint till fylligt. Hemligheten? Magiska redskap,
bra volymprodukter och en remsa löshår.
AV CARINA ADAMSBERG FOTO: PONTUS FERNEMAN/JÖNSSON BILDER
HÅR & MAKEUP: LIN ANDERSSON/SALONG BAHLSAM KÖPSTÄLLEN SID 105

F

risören Lin på Salong Bahlsam i Kristianstad är entusiastisk inför Christinas förestående förvandling i form av
två nya frisyrer:
– Jag vill visa Christina att hon själv lätt
som en plätt och när hon vill kan trolla fram
mer volym! Jag vill dels ge henne en sportig
och lättskött vardagsfrisyr med lekfull volym runt ansiktet. Håret kan sedan snabbt
förvandlas till en tjusig festuppsättning med
volymen förflyttad till bakhuvudet och nack-

6 sätt att
1

bygga volym!

Tvätta:

Volym i ett tunt hår börjar i
schampot. Välj ett volymschampo följt
av en proteininpackning och ett balsam.
Balsamet lägger sig som ett skyddande
lager utanpå hårstråna medan
inpackningen går in i dem. Att massera
hårbotten under tvättningen stimulerar
hårsäckarna.

2

Föna:

I handdukstorkat hår fördelas
en volymkur från hårbotten och ut
i längderna, följt av volymspray för bättre
stadga. Samtidigt som håret fönas borstas
det i olika riktningar: fram över huvudet, åt
sidan och sedan åt andra sidan. Om
håret fönas åt samma håll som det
borstas får man gratis volym. Överdriv
gärna formen (volymen) och låt håret
svalna innan du formar det.
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en. Båda frisyrerna byggs upp underifrån med hjälp av rätt klippteknik (se nedan), volymprodukter,
föning, våffling/creppning, tupering
och stabilisering med spray, säger Lin
som även vill ge festfrisyren en rejäl
förstärkning i nacken med hjälp av stora lockar löshår. Löslockarna syns inte
eftersom de är i samma färg som Christinas eget hår, och fästs med tunna hårnålar i och under det egna håret.

3

Klipp:

Ett knappt axellångt hår
(som Christinas) är en optimal längd för
tunt hår. Inte för långt så det tyngs ner
men tillräckligt långt för att kunna läggas
på spolar. Tricket är att klippa underhåret
lite kortare så att detta ”lyfter” de övre,
längre längderna. Olika längder och
mjuka toppar gäller – att klippa håret
i samma längd, sk page, ger ett platt
intryck.

4

Färga:

En djupare bottenfärg och skiftande
nyanser i längderna lurar ögat och ger
mer liv till håret. Samma färg ger intryck av
ett plattare hår medan färg och blekning
generellt ger ett tjockare hårstrå. En nyhet
på marknaden är sprayfärg för utväxt.
Den håller till nästa tvätt och sprayas
enkelt i hårbotten.

Innan löshåret
fästs förbereds
Christinas eget
hår med spolar
och spray. – Det
är viktigt att
spara ordentligt
med topphår
högst upp. Detta ska
dels forma frisyren och dels dölja
löshårsremsans fäste, tipsar frisören Lin.

5

Creppa, tupera & rulla:

6

Fyll ut:

Ett snabbt sätt att få volym är att
”creppa” håret närmast hårbotten med
en smal våffeltång. Ett annat sätt är att
tupera håret närmast hårbotten och
”fästa” det med hårspray. Ett tredje sätt är
att lägga håret på spolar. Viktigt är då att
ta tunna hårpartier i taget, spraya med
hårspray och vänta 5-10 minuter.

För att fästa löshårsslingor måste
håret förberedas. Bra är att creppa håret
närmast hårbotten med en våffeltång, det
ger håret volym och bättre textur (fäste).
Slingorna fästs med hårnålar vid hårbotten. Löshåret varvas med det vanliga
håret i etapper från nacken och upp över
huvudet så det egna håret döljer fästena.

Christina blir vardagsfin
21
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Christinas
favorit!
Jag bara älskar sprayfärgen Hair
Touch Up från L’Oréal. Nu slipper
jag ju oroa mig för utväxten
mellan frisörbesöken. Snabbt och
enkelt sprayar jag bort det grå och
blir fräsch i håret på ett kick,
hur fiffigt som helst!

Skruva
Torrschampo
& volympuder
Om ditt hår känns platt och
hängigt, oavsett om det är
nytvättat eller ej, kan du
snabbt och lätt addera extra
stadga och volym med hjälp
av ett torrschampo eller ett
volympuder. Det här är
produkter som ska användas
sparsamt; de är dryga och
sätter du i för mycket kan
håret upplevas lite strävt så
testa dig fram. Proffs är mina
favoriter då produkterna är både
dryga, effektiva och prisvärda.
●

Sportig

Torrschampo Dry Shampoo,
59:–/150 ml, Proffs.

vardag

Clip-on-extensions

Frisören tipsar
Så ser håret tjockare ut!
●

Klipp håret i en kort frisyr
med längre
längder.
● Färga
håret med

bottenfärg

och sätt olika
nyanser på
längderna.
● Rulla upp
torrt hår
på spolar,
spraya och låt sitta 5-10 min.
● Värme sliter – använd
värmeskydd före fön och styling.
● Volymprodukter fungerar
– använd dem!

22

Bra volymhöjare!
I handdukstorkat hår: 1. Bahlsam Volymkur (ger luft i håret), 230:–/100 ml.
2. Bahlsam Volumizing Spray (är utredande
och ger hållbarhet), 260:–/250 m.
3. Bahlsam Argan Olja (ger näring, mjuka
toppar och värmeskydd), 220:–/30 ml.
I torrt hår:
4. L’Oréal Hair Touch
Up färgspray (färgar
utväxten tillfälligt),
169:–/75 ml.
5. Kérastase Volume
in Powder (gör håret
strävare och mer
lättformat), 319:–
/250 ml.
6. Kérastase Laque
Noire hårspray (ger
stadga och slutfinish), 299:–/300 ml.

Ett mindre kostsamt och betydligt
enklare alternativ än fasta extensions, framför allt om du brukar sätta
upp ditt hår, kan vara att testa
clip-on-extensions. Till exempel har
Kicks några olika alternativ, både av
äkta hår och syntethår. Är du lite
sykunnig och någorlunda fingerfärdig kan du köpa äkta löshår på

6

5

2
4
3
1
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upp

volymen

Fasta
extensions
Det finns i dag ett flertal alternativ
för dig som inte är född med tjockt
hår. Extensions är ett av dem.
Många frisörsalonger är i dag
väldigt kunniga inom området och
kan hjälpa dig att addera såväl
längd som ökad volym med hjälp
av löshår som lödas fast slinga för
slinga på ditt eget hår. Resultatet
blir ofta väldigt fint och naturligt.
Det tar dock några timmar
i frisörstolen och kostar mellan
4 000 och uppemot 15 000 kronor.
Ditt eget hår växer naturligtvis som
vanligt och löshåret kommer att
behöva bytas ut efter några
månader, beroende på hur fort
ditt eget hår växer och hur väl
du sköter ditt hår.

Det finns en mängd hjälpmedel och metoder som ökar
såväl volym som spänst. Vår moderedaktör Anna-Karin
har provat det mesta. Här får du hennes allra bästa tips!
AV ANNA-KARIN AMILON & STINA HEDLUND FOTO: SHUTTERSTOCK M FL KÖPSTÄLLEN SID 106

Mousse-magi

NY METOD

● Jag har använt mousse sedan

90-talet och har därför hunnit
testa det mesta i den vägen.
Mousse sätter man i fuktigt hår
och bäst resultat och mest
volym blir det om du fönar
håret. L’Oréal Professionels
Full Volume Extra ger både
stadga och volym utan att vare
sig kleta eller göra håret stelt.
Volymmousse Tecni Art Full
Volume Extra, 165:–/250 ml,
L’Oréal Professionel Paris.

träns, klippa ner det till önskad
bredd (som passar för ditt bakhuvud) och själv sy ihop flera lager
under/ovanpå varandra till ett
”nackhår” i önskad tjocklek.
Du fäster det i nacken med hjälp
av små clips som sys fast på
tränsens baksida. Clips och äkta hår
på träns kan köpas exempelvis på
www.rapunzelofsweden.se, www.
hairclips.se och www.happyhair.se.

Vård & volym i ett
Body Mass använder jag i perioder.
Den är väldigt bra för att den adderar
omedelbar volym wsamtidigt som den
förhindrar tillfälligt håravfall. Spraya
produkten mot rötterna i fuktigt hår
och styla sedan som vanligt. Det blir
en märkbar volym- och glansskillnad.
Nackdelen är det lite dyra priset.

– implantat av syntethår
För dig som har verkliga problem med
glest hår eller kala fläckar finns en ny
metod med implantat av syntethår.
Implantaten görs under lokalbedövning
och kostar mellan ca 28 och 37 kronor per
hårstrå. Resultatet är bestående och
i Sverige kan implantaten göras på
www.laclinique.se. Man kan även
vända sig utomlands; läs t ex på
www.praguemakeover.com.
●

Tvätta rätt
● Vill

Lyft från rötterna
Jag har testat många
hårprodukter på temat
root lift genom åren och
denna är helt klart den
bästa jag provat!
Spraya mot rötterna
i fuktigt hår, föna och
styla som vanligt.
Håret blir fylligt utan
att bli strävt och
sprayen är dryg.
Rootlifter Full Root
Lifting Hairspray,
219:–/163 ml,
Living Proof.
●

du bygga volym i håret från
grunden börjar det med schampo
och balsam. Vilket som är bäst för
just ditt hår kan bero på hur mycket
kalk det finns i vattnet. Jag bor på
ett kalkrikt ställe och för mig fungerar
John Friedas produkter fint och
ligger dessutom på en bra prisnivå.
Balsam Luxurious Volume Touchably
Full Conditioner,
99:–/250 ml, John Frieda.

●

Body Mass Leave-in Plumping
Treatment for Thinning Hair,
295:–/100 ml, Kevin Murphy.
Hemmets 8 2016
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Fixera med finess
Det finns många volymsprayer att välja bland på
marknaden och flera av de bästa jag har provat är ganska
dyra. Modellen Claudia Schiffer har hjälpt till att ta fram
den här serien, och oavsett om det är hennes förtjänst
eller inte så är detta en bra och prisvärd volymspray.
Hårspray Styliste Ultîme Volume, 79:–/300 ml, Schwarzkopf.
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pte mig

en vecka

Detta hjäl

Redan efter
kom vändningen!
I flera år kämpade Yvonne
för att bli av med de smärtsamma beläggningarna
i hårbotten. Varken kortison
eller ljusbehandling hjälpte.
Men så tipsade hennes
mamma om havstornsolja...

Yvonne Lohela
blev av med sina
hårbottenbesvär
tack vare naturmedel med
havtornsolja.

AV ANETTE BÜLOW FOTO: PRIVAT

N

är Yvonne Lohela, 38 år, blev sjukskriven för utbrändhet hösten 2011
drabbades hon efter en tid av ännu
ett problem.
– Jag fick en tjock beläggning i hårbotten.
Det gjorde ont och brände, berättar Yvonne
som är redovisningskonsult och bor med man
och tre barn i Strömsund.
Hon hoppades i det längsta att besvären
skulle försvinna av sig själva, men efter ett
år sökte hon läkare och fick en remiss till
hudkliniken på sjukhuset. Olika preparat med
kortison skrevs ut, men inget hjälpte.
– Jag provade fem olika kortisonsalvor som
skulle smörjas in i hårbotten och varje gång
hoppades jag att det skulle bli bättre.
Förutom att hårbottenproblemet var plågsamt tog behandlingen mycket tid.
– Det kändes som allt kretsade runt det. Jag
la ner åtskilliga timmar på att smörja in hårbotten, tvätta håret och sedan ta bort skorpor.
Allt detta påverkade också humöret negativt. Yvonne kände sig dränerad på kraft och
energi och hade inte ork att vara så social som
hon ville.
När kortisoncrèmerna inte hjälpte fick hon
prova ljusbehandling som inte heller gav
resultat. Ännu ett alternativ som diskuterades
var cellgifter i låg dos.
– Det här pågick i två år och det var förstås
väldigt jobbigt. Till slut fanns det inte mer att
göra och jag fick höra att jag skulle få leva
med de här problemen, det kändes hopplöst.
En artikel i tidningen gav hopp
Sjukvården kunde inte hitta någon förklaring
till vad hårbottenbeläggningen berodde på
och man kunde varken konstatera att det var
eksem eller psoriasis.
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Läs mer på

– En kväll ringde min mamma och sa att
hon hade läst en artikel om produkter med
havtornsolja som kunde hjälpa mot hårbottenbesvär.
Yvonne läste mer om Q for Skin, som tillverkar produkterna, på internet och bestämde
sig för att testa. Efter rådgivning började hon
ta kapslar med havtornsolja, smorde in hårbotten med havtornsserum och tvättade håret med
Quick Relief Shampoo. Hon använde också
en naturborste med svinborststrån för att massera hårbotten och få bort beläggningarna.
– Redan efter en vecka märkte jag resultat
och ett par dagar senare var jag helt ren i hårbotten! Då försvann också smärtan och den

brännande känslan, berättar Yvonne och fortsätter:
– Jag trodde inte det var sant. Det var en
enorm lättnad att slippa beläggningarna och
smärtan som jag trodde jag skulle få dras med
resten av livet.
Hon påbörjade behandlingen i april 2015
och har sedan dess fortsatt med kapslarna,
serumet och schampot.
– Jag vet inte riktigt om jag vågar sluta, då
kanske besvären kommer tillbaka, men kanske kan jag trappa ner dosen lite. Det känns
bra att produkterna bygger på havstornsolja
och är ekologiska.
Nu när allt inte längre kretsar runt hårbottenbesvären mår Yvonne mycket bättre och
känner sig piggare och gladare.
– Det känns som att jag har fått mitt liv
tillbaka. Nu är det mycket roligare att vara
social och träffa folk.
■
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KAKAO
– om den är orostad!
I rå kakao (dvs inte rostad) finns svavel som
stärker hår, hud och naglar. I obehandlade
kakaobönor finns även hårskyddande
antioxidanter. Varför inte baka en sats råa
chokladbollar rullade i kokos till kaffet?
Rå kakao finns på hälsokosthyllan.

NORI – havets perenn

Grönt ljus
för gult
Gula frukter och grönsaker
som citrus, sötpotatis, morot,
cantaloupemelon, mango, pumpa
och aprikos är rika källor av bl a
betakaroten, som kroppen genast
suger i sig och förvandlar till
hårboostande A-vitamin.
●

● Möter

du en japan med en rejäl kalufs kan det bero på att
hen äter mycket nori, den svarta tång som används till sushi.
I nori finns nämligen mycket zink och selen, järn och protein.
Idel nyttigheter för håret men även för naglar, hud och tänder.

Ät dig

ÄGGULA
– äger allt!

hårstark!

Brist på biotin kan
leda till sprött hår och
håravfall. Men lugn,
lösningen är helt
vanliga äggulor som
innehåller massor av
biotin liksom andra
vitaminer. Kombinera
gärna ägg och sill på
fullkornsbröd – tre
hår-glada flugor i en
smäll!

Vad har spenat och kokosnötter
gemensamt? Jo, de bygger starka
hårstrån! I samverkan med andra godsaker
från köksregionen kan de sakta men säkert
få tunt, fint hår att tända till.

All fisk älskas av håret på grund
av den höga proteinhalten. För
lite protein gör hårbotten torr
och spröd medan järnbrist visar
sig i håravfall. Bäst är fet fisk
som lax, sill, sardiner, regnbågslax och makrill, som även kryllar
av hårgodiset omega-3.

● Nötter, speciellt

valnötter, innehåller
inte bara massor av
bra fetter och proteiner
utan även selen som
håller hårbotten frisk.
I de flesta nötter
kryllar det dessutom
av hårgodiset alfalinolensyra och zink.

KOKOS
– fett bra!

AV STINA HEDLUND FOTO: SHUTTERSTOCK M FL

FISK – så fet
som möjligt!

VALNÖTTER
– vårdande
välgörare

Det vita fruktköttet från
kokosnöten är toppen för
håret, speciellt om det är
torrt och sprött. Ät kokosen
färsk, i flingor eller på tesked
från burk. Eller ta ett par droppar olja
på fingrarna och massera försiktigt
fuktiga hårtoppar.

BALJVÄXTER
– sköna gröna bönor
●I

baljväxter som linser, bönor och ärtor
finns gott om vegetariskt protein som stimulerar
hårets tillväxt. Här finns även järn, zink och biotin.
Biotin kallas också vitamin B7 som är en vanlig
ingrediens i köpta hårprodukter.

Glad av blad
Spenat, broccoli, grönkål och mangold
– i mörkgröna bladgrönsaker finns det
gott om A- och C-vitaminer. En näve eller
två om dagen blir snabbt en god vana!

Hemmets 8 2016

www.hemmets.se

25

HÅRspecial

Hjälp, jag tappar
Tunnhårighet och håravfall bland kvinnor
är vanligare än man tror. Hårexperten
Johanna Carlsson, specialistläkare på
Läkarmottagning Vasa Viktoria i Göteborg,
reder här ut varför vi tappar håret, vilka
behandlingar som hjälper och vad du
själv kan göra för att få ett bättre hår!

Vem

lla på?
y
k
s
g
a
j
a
sk
å.
on det ocks

er
att män ärv
● Det sägs
n
eten från si
tunnhårigh
da, dvs om
si
mammas
blir
tunnhårig
morfar var

AV ANETTE BÜLOW FOTO: SHUTTERSTOCK SAMT PRIVATA

Vad beror det på?

1

Ärftligt håravfall

– Den vanligaste orsaken är
ärftligt håravfall (androgen
alopeci), som även drabbar män.
Den här formen av hårfall kommer långsamt och ofta tar det tid
innan man märker att man har blivit tunnhårig. Hos kvinnor blir håret tunnare mitt uppe på huvudet.
Till skillnad från män blir kvinnor mycket sällan helt kala på huvudet. Kvinnor får oftast behålla
hårlinjen, men hos män är det ju
vanligt att hårfästet kryper uppåt,
berättar Johanna Carlsson.

2

Diffust håravfall

– Näst vanligast är diffust
håravfall (telogent effluvium). Här tappar man plötsligt
mycket hår. Det är ofta ett tydligt
förlopp där stora tussar lossnar
över hela huvudet. I de flesta fall
vet man inte vad som orsakar diffust håravfall, men det kan bero
på sjukdom, järnbrist, kraftig
viktminskning eller en livskris då
man mår psykiskt dåligt. Läkemedel, t ex hjärt-, blodtrycks- och
blodförtunnande mediciner, kan
också orsaka tillfälligt håravfall,
säger Johanna.

Andra orsaker till

HÅRAVFALL
Järnbrist

Kraftig viktminskning
Rökning

Läkemedel

Stress/Livskris
26
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Hon påpekar att det därför alltid är viktigt att söka läkare om
man tappar stora mängder hår
för att undersöka vad som
är orsaken. Järntillskott eller byte av läkemedel kan
vara aktuellt om det är skälet till håravfallet. När man
inte hittar någon orsak till
håravfallet kan man lugnt
vänta ett halvår innan man
påbörjar någon behandling,
eftersom håret kommer
tillbaka i två tredjedelar av
fallen.

3

Fläckvis
håravfall

– Den tredje vanligaste
orsaken är fläckvis håravfall (alopecia areata).
Det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget
immunsystem angriper
hårsäckarna så att de
slutar fungera och det då
blir kala fläckar på huvudet.
Man kan också tappa allt hår.
Den här sjukdomen drabbar ca
200 000 personer i Sverige. I de
flesta fall kommer håret tillbaka efter ett till två år, men det är
vanligt med återfall.
www.hemmets.se
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håret!

● Ett

plötsligt och kraftigt håravfall kan
bero på en bakomliggande sjukdom,
förklarar specialistläkaren Johanna
Carlsson. Därför ska det alltid utredas.

Ålderstecken
● Håravfall

är mycket vanligt. En tredjedel av
alla kvinnor drabbas någon gång i livet av
håravfall. Efter klimakteriet upplever ungefär
hälften av kvinnorna att håret blir tunnare. Då
kan också kvaliteten på håret försämras och
håret mister glansen och blir
tunnare. Ju äldre man blir,
desto tunnare blir håret.

Vilka

behandlingar
hjälper?

Stimulerande lösning

– Det enda preparat som det finns
vetenskapliga bevis för att det fungerar är läkemedlet Minoxidil.
Läkemedlet är en lösning som
stimulerar hårväxt vid tidiga former
av håravfall. Den smörjs in i hårbotten två gånger
om dagen och det tar minst fyra månader innan effekten märks. När man slutar med medlet tappar
man den uppnådda effekten inom några månader.
Säljs receptfritt på apoteken, ca-pris 159:–.
Hårtransplantation

– Hårtransplantation fungerar bättre för män än kvinnor. När det gäller kvinnor kan man aldrig garantera ett varaktigt resultat. Jag tycker att man får diskutera detta med varje individ, för det finns en del
kvinnor som det passar för.
PRP (platelet rich plasma)

– Vid den här metoden tar man blod från patienten,
isolerar blodplättarna (trombocyterna) och injicerar dem i hårbotten tre gånger med en månads mellanrum. PRP stimulerar hårsäckarna naturligt
genom att stimulera våra stamceller och blodcirkulationen. Det är viktigt att man gör en ordentlig
bedömning om behandlingen passar. Om den gör
det kan man få gott resultat, men den passar inte
alla, säger Johanna.
Kosttillskott

En bra
blodcirkulation
är viktig för
hårsäckarna
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På apoteken och i hälsokostaffärer säljs olika kosttillskott som utlovar tjockare hår och tillväxt. De
innehåller ofta vitaminer och mineraler som zink,
koppar och selen.
– Det finns ingen vetenskaplig dokumentation som visar att det fungerar. Om du är frisk
och äter en välbalanserad kost finns det
ingen anledning att ta kosttillskott. Det är
mycket sällsynt att man har brist på zink.
Tar du kosttillskott fast du inte behöver
kissar du bara ut det, säger Johanna.
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Maud Holmberg Klyft
”Jag upptäckte den då så populära permanenten
i slutet av 70-talet. Jippi – plötsligt kändes håret både
tjockt och fylligt! Tanken var att det först skulle fönas
och sedan formas. Men så långt kom jag sällan
– för det mesta blev det pudelpälsvarianten.”

Så

Fictionchef

Gunilla
Wall
”På det hårfagra 80-talet var det
både permanent och slingor
som gällde, likaså huvudet ner
under föning hos frisören. Alla
kunder i salongen fick sitta upp
och ner – en kul syn minns jag.
Faktiskt gör jag så än i dag
för maximalt festlyft.

”På 80-talet i soliga Los
Angeles fick jag kämpa
hårt med stylingprodukter
för att få upp mitt tunna,
soltorra hår i trendig
frissa. Föning med huvudet
upp och ner var ett
absolut måste. Puh!”

HAIR
såg vi ut!
Att åren går sätter sina spår – speciellt i ditt
hår! Titta bara på Hemmets Veckotidnings
medarbetare när det begav sig.
Jösses, så fåfänga vi var. Tog knappt ett steg
utan värmespolar, locktång och fön.
För att inte tala om permanentvätska...
AV STINA HEDLUND FOTO: ANNA KALLBERG, PERNILLA WESTBERG
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Pia Chefredaktör
Ljungqvist
”Haha, här fick permanentvätskan jobba för högtryck
minsann! Minns att jag
älskade krullet runt öronen
men inte vågade löpa linan
ut och permanenta även
luggen. Tala om tydlig
kompromiss mellan proggighet och prydlighet!”

Karin Herslow
Stina
Hedlund
”På bröllopsdagens
morgon i juni 1992
hade jag för första
gången lagt hela
håret på spolar och tuperat det.
’Men vad konstig du ser ut i luggen’, sa
min blivande man förvånat när han såg
mig utanför kyrkan. Och det hade han rätt i!”
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”Avståndet mellan Woodstock och
Lund var kort i början av 70-talet.
Hippiemodet innebar att man
slapp ha en tidskrävande frisyr.
Det var bara att tvätta och
kamma sitt långa hår och
sätta på pannbandet av
läder så var man fix och
färdig! Alternativet var att
stoppa i en blomma eller
Fackredaktör
två i stället.”

Kryssredaktör
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