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1912
invigs Stockholms Stadion, sex
dagar fore de olympiska spe-
lens borjan.

r "^m 1917
/jjB tilltrader

I Torgny Seger-
i stedt som hu-
1 vudredaktor

for Goteborgs
Handels- och
Sjofartstid-

ning. Han skulle efter Hitlers
maktovertagande i Tyskland
1933 bli den framste svenska
kritikern av nazisterna.

1921
debuterar Karl Gerhard med en
egen revy, Vart ska vi annars ga
pa Folkan i Stockholm.

Harfint utan
kemikalier

1923

Langst inne i den lilla ekologis-
ka butiken Farg och Forandring
pa Linnegatan ligger Christina
Jonssons frisorsalong. Den ar
inte riktigt som stans ovriga
- Christina driver Goteborgs
enda uttalade ekologiska fri-
sorsalong.

Salongen ar liten, och har plats for
en kund it gangen. De tanda ljusen
lyser och fran hogtalarna hors mu-
sik. Vaggarna ar fulla med staplar
av schampoo- och fargflaskor, pre-
cis som i vilken frisorsalong som
heist.

DET FINNS BARA en sak som ar an-
norlunda. Alia flaskor ar helt fria
fran kemikalier, har ar allt ekolo-
giskt och helt naturligt - nastan i
alia fall. Det finns faktiskt ett mar-
la- i ' . . i lonr.rii M U M del I n i i r . en I I I . n

rejal lektion i kemikaliekunskap.
Hon rabblar marken som inte inne-
hiller nigra kemikalier. Att lista tre
kemikalier som ligger hb'gst upp pa
undvikalistan ar svirt - de ar nam-
ligen manga.

- Alia de har som ar vanliga i
schampoo- och i harfargnings-
medel bor man forsoka undvika,
sager Christina och namner zink-
pyrition, ammoniak, resorcinol och
parabener. Och si ar det PPD som ar

"Jag hade hela tiden
kvar mitt tank nar
det galler kemikalier,
men jag fick ingen
med mig och kande
mig viildigt

stad till Goteborg som ij-aring och
borjade efter nigot ar pa frisorut-
bildningen pa Ester Mosessons
gymnasieskola.

REDAN VID OEN tiden varhon med-
veten om kemikalierna i samband
med yrket och valde darfor herr-
linjen for att undvika att jobba
med behandlingar med farg och
permanent. Pa frisorlinjen traf-
fade hon ocksi sin blivande man
och tillsammans med honom opp-
nade hon egen frisorsalong i Lan-
dala kort efter utbildningen. For att
slippa hilla pa med kemikaliebe-
handlingar inriktade de sig sarskilt
pa klippning.

Efter nigra intensiva ar gick Chris-
tina in i vaggen. Och det tog henne
nagot ar innan hon var tillbaka i yr-
ket som frisor, nu som anstalld.
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