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ÄNGELHOLM

Göran Wik
Ålder: 64 år.
Bor: Sockerbruket.
Familj: Tre döttrar och
barnbarnet Elias.
Gör: Frisörmästare på
Salong Kalufsen.
Intressen: Golf (hcp 13),
renovering och inredning,
matlagning och dans.

Göran Wik kan inte tänka sig att sluta jobba de
närmsta åren – om han
får behålla hälsan.
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”Är ödmjukt stolt
över mig själv”
Under 45 år har Göran Wik hunnit med
åtta salonger i både Ängelholm och
Landskrona. Han ser tillbaka på år med
mycket trendspaning och trevliga kunder.
Göran Wik välkomnar oss in
i salongen på Villan. Sedan
1994 har hans Salong Kalufsen huserat på Åsbogatan
och sett kunder komma och
gå, men de flesta har stannat.
1971 fick Göran Wik, frisören från Lysekil, sitt första
frisörjobb i Kävlinge.
I år firar han 45 år som frisör, något som ska firas onsdagen den 9 november.
– Det har gått från att folk
1971 klippte sig var fjärde
vecka. I dag klipper de sig
var sjätte eller sjunde vecka,
säger Göran Wik.
Under de 45 åren har
Göran haft åtta olika salonger placerade i både Landskrona och Ängelholm.
– När jag var ny var det
inga problem att få anställning. 1974 började jag på

en herr- och damsalong
i Landskrona vilket var väldigt ovanligt. Jag fick provarbeta där en dag, sedan
skrev jag på kontraktet,
säger Göran.
Som ung avskydde Göran
att klippa sig men hans
mamma tyckte att frisör
kunde vara ett bra yrke
för sin son.
När valet stod mellan frisör, bagare och konditor
eller slöjdlärare föll lotten
på frisör. Något han aldrig
ångrat.
Efter två år som anställd
valde Göran att starta den
första egna salongen. Den
växte så småningom till
största salongen i Landskrona med sex anställda.
1985 flyttade han så till
Ängelholm.

Göran har alltid varit intresserad av frisyrer, trender
och att lära sig något nytt.
Mellan 1976 och 1984
var han tävlingsfrisör och
tävlade för Skånes Frisörklubb.
– Under 70- och 80-talet
kom en stor förändring, det
var magiskt roligt. Vi var
i London på roliga kurser
och fick lära oss efter Vidal
Sassoons trendsättning. De
extrema trenderna vi fick
lära oss tog vi med oss och
mjukade upp här hemma.
Bland favorittrenderna
finns punk, en trend med
stora kontraster i både färg
och frisyr.
Vad lärde du som yrkesfrisör av tävlandet?
– När vi tävlade tog vi en
lott ur en tombola, då fick
man ett spegelnummer där
det satt en modell. Det var
en människa jag aldrig sett.
Tävlingen startade och jag
hade 45 minuter på mig
att göra något snyggt. Just
tidsaspekten har jag tagit
med mig i salongsammanhang.

ber firar Göran Wik 45 år
som frisör med mingel på
salongen.

Bilder från dåtiden. På bilden till vänster och i mitten syns
kunder som Göran klippte i mitten av 80-talet. Till höger syns
Göran själv.

– Jag är duktig men också
på tid. Jag är faktiskt ödmjukt stolt över mig själv.
I dag går Göran inte längre
på några kurser, men sitter
inte stilla för det.
– I stället för kurser åker
jag till Köpenhamn och går
runt på Strøget. Där går jag
fram till människor med
häftiga frisyrer och ber om
att få ta bild på dem. Sen tar
jag med mig det hem. Det är

så totalstrikta, gärna olikfärgade grejer. Danskarna är
över lag mer vågliga än
svenskarna.
Att vara uppdaterad kring
trender och stilar är både
viktigt och roligt, tycker Göran.
– Annars är det inte roligt
att vara här. Jag kan bara
titta noggrant för att få mig
en uppfattning om en frisyr.
Onsdagen den 9 novem-

Så länge han får behålla hälsan är det inte aktuellt att
lämna yrket, trots att pensionen närmar sig.
– Jag går till jobbet varje
dag med inspiration och
glädje. Att få lov att lyfta in
kunder på spåret och se att
de är nöjda när de går ut
genom dörren … Jag får ju
också bekräftelse.
Men en liten förändring
blir det i september nästa år,
då kommer Göran att sluta
jobba på lördagar.
– Jag har jobbat varje lördag i 45 år, men nu är det
slut på det, säger han och
skrattar.
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