
              
 Lars Dahlstrand, död 2016-07-05.
Vid mitt besök på Frisöravd. vid Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg, i dag, fick jag beskedet 
att Lars gått bort. För Er yngre medlemmar vill jag tala om att Lars, som var hedersmedlem i vårt 
förbund, kom in i vår gemenskap år 1970. Han arbetade då som lärare vid Lärarhögskolan i 
Göteborg. Han utbildade blivande kemilärare. På den tiden hade vi frisörlärare regionala 
studiedagar och som platsansvarig i Västra Sverige hade jag till uppgift att ordna fram programmet 
för dagen. Vi hade då en kemibok från 1930-talet som enda läromedel i frisörkemi. Jag ringde till 
Lärarhögskolan och ville tala med en kemilärare, varvid Lars tog samtalet. Presenterade mig, 
frågade om han kunde komma till vår fortbildnings-dag. Han svarade ja. Det var stora ögon på oss 
deltagare när han gick igenom hur en lektion i Frisörkemi kunde gå till. Det var klasskillnad på våra 
kunskaper märkte vi. Jag var styrelseledamot i förbundet med ansvar för fortbildning, så jag 
tingade honom att hålla en sommarkurs för oss. Styrelsen köpte min idè. Vi hade redan bokat in 
oss på Ronneby Brunn. Lars fixade fram en veckokurs, som han gjorde tillsammans med två 
kollegor. Vi var 50 deltagare, som alla var tacksamma över det stora lyft vi fått. Förbundet gjorde 
sedan en ny kurs nästa sommar, så att alla kollegor fick samma fortbildning i ämnet.
 
Jag var ju den som hade kontakten med Lars från förbundets sida. Vi fick väldigt bra kontakt. Han 
var lite förvånad över att vi deltagare hade så bra kontakt med varandra. Alla var uppe på 
dansgolvet under middagen på kvällarna, så han frågade mig, känner Ni varandra? Det var på den 
tiden när vi var Dam-herrfrisörlärare, så vi var jämnspelta på dansgolvet. Då förklarade jag att vi 
medlemmar känner varandra genom att vi får närvara vid våra fortbildningsdagar inkl. årsmöten. 
Det fanns mera pengar i skolans värd då.
 
Under denna vecka fick Lars kontakt med en av deltagarna. Det var Ann, som blev Fru Dahlstrand. 
Eftersom Ann och jag jobbade på samma skola träffades vi tre när Lars kom till Anns lektioner på 
fredag em. i Frisörkemi. De hade kanonlektioner som var långt före oss andra i kunskaper, samt 
bättre lektionsmaterial. Jag frågade då om om inte Ann och Lars kunde framställa deras fina 
lektionsmaterial till oss kollegor. De gick med på detta, vilket så småningom resulterade i att deras 
läromedel, i dag finns på alla frisörelevers bord.
 
Lars blev en ständig gästföreläsare på förbundets studiedagar, vilket alltid uppskattades. Han blev 
en av oss
 
Tack Lars för allt ditt arbete som berikat oss. Vila i frid.  Din vän Gunnar.
 


