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Kuriosa

Wanja Johansson är frisören som inte 
bara gör kunderna !na i håret utan ock-
så piggar upp dem med sång och musik. I 
25 år har hon haft sin frisörsalong på äld-
reboendet Oxhagshemmet i Kalmar. 

– Vi har det så gemytligt och mysigt. 
Man blir kompis med kunderna. De är 
mina små älsklingar, säger Wanja Jo-
hansson.  

Skylten ”Frissan” visar vägen till den 
lilla frisörsalongen som har två stolar. 
Därinne har Wanja Johansson friserat 
de senaste 25 åren. Nu är Wanja Jo-
hansson 65 år men har inga planer på 
att sluta. 

– Jag håller på så länge jag orkar, 
säger Wanja Johansson medan hon 
med en hårfön torkar håret på en 
äldre dam.  

De !esta kunderna är äldre perso-
ner som inte längre klarar av att bo 
hemma utan bor på äldreboendet där 
salongen "nns. 

– I början blev jag lite frustrerad 
och tyckte nästan det var lite dep-
pigt och sorgligt med kunder som var 
gamla och sjuka men nu tänker jag 
mer på hur jag kan muntra upp dem. 
Det är klart att det kan vara deppigt 
att se någon vara ute och dansa ena 
månaden för att nästa månad se per-

sonen sitta i rullstol på hemmet. 
Wanja roar kunderna på !era sätt. 

Förutom att göra dem "na i håret 
bjuder hon på underhållning. Wanja 
brukar sjunga eller plocka fram drag-
spelet. Wanja "ck sitt första dragspel 
när hon var elva år och hon lärde sig 
själv att spela. Det är faktiskt hennes 
allra första dragspel som hon har i en 
garderob på salongen.

Allt går med musik
Hon berättar om en kund som inte 
ville eller hade svårt för att prata. 

 – Jag sjöng ”Lilla vackra Anna” 
för henne och helt plötsligt började 
hon att sjunga med. Det gör så mycket 
med sång och musik för de äldre. Det 
borde kommunerna tänka mer på. 

Det har blivit en hel del förtroliga 
samtal med kunderna under åren. 
Kunden måste känna förtroende för 
sin frisör. Det är A och O för Wanja. 

– Kunderna berättar mycket för 
mig men det stannar här inne. 

När en kund fyller 100 år bjuder 
Wanja på en hårläggning. En och an-
nan hundraåring har det blivit genom 
åren. Wanja tror att hennes arbete är 
en viktig del för en äldre persons väl-
mående. 

– Det är viktigt att känna sig fräsch 

i håret, många är vana vid det och 
vill fortsätta att färga och locka håret 
även när de blir äldre.  

Wanja tycker det är självklart 
att vara glad, positiv och snäll mot 
andra. 

– Som du vill att människor ska 
vara mot dig, ska du vara mot dem. 

Men visst kan hon bli upprörd och 
arg. 

– Jag blir hemskt arg när jag blir 
orättvist behandlad och när folk är 
nosiga mot mig. Men jag tror alla 
tycker likadant. 

Glad och positiv
Wanja ger ett väldigt piggt intryck. 
Man kan undra varifrån hon får all 
energi.  

– Jag har en gubbe som sköter hem-
met, säger hon och skrattar. 

Skrattar gör hon ofta. Högt och 
ljudligt. 

– Det har alltid vara lätt att komma 
in hit och få en klipptid och Wanja 
är så glad och positiv, säger kunden 
Anita Carlsson som tidigare arbetat 
på Oxhagshemmet. 

Wanja har dragspelet framme och 
Anita Carlsson får önska en låt. Det 
blir ”De sista ljuva åren”.  

Hur ser då Wanja själv på att bli 
äldre?    

– Jag tänker aldrig på det men det 
är klart att jag hoppas att få vara frisk 
och pigg och kunna bo kvar hemma 
så länge som möjligt. Om jag inte kan 
gå får man väl bygga en ramp, säger 
hon och skrattar igen. 

Text: Anna Smedberg, Bild: Kristina Wirén 

Fakta: 

Namn: Wanja Johansson. 

Ålder: 65 år. 

Familj: Maken Hasse som hon 
har varit gift med i 49 år, barnen 
Christina och Micael, fem barnbarn 
och ett barnbarnsbarn. 

Bor: I villa i Kalmar. 

Gör: Frisör sedan 40 år. Spelar 
dragspel. Underhåller tillsammans 
med maken Hasse som sjunger. 

Motto: Man ska leva nu och här, inte 
vänta med något. Man ska vara glad 
och unna sig att ha roligt. 

Wanja Johansson tar gärna fram dragspelet och underhåller kunderna. I 25 
år har hon friserat på salongen som ligger i samma byggnad som äldreboendet 
Oxhagshemmet i Kalmar.

Snygga frisyrer med dragspelsmusik


