
Frisøreleverne 
Hårvask 
 
Så må du gerne tage plads henne ved vasken 
Ja tak 
Jeg kommer lige et håndklæde om dig. 
Så må du gerne læne dig tilbage. 
Sidder du behageligt? 
Ja, jeg sidder fint. 
Øhm, hvor tit vasker du hår? 
Det gør jeg hver dag. 
Hvad for en shampo bruger du? 
Jeg bruger en fra Brugsen der hedder Loreal. 
Hvordan synes du selv dit hår føles? 
Jeg synes at det er lidt tørt og spaltet. 
Okay, jeg vil bruge to shampo og en balsam. Den første shampo jeg vil komme i, er 
en som får alle produkter ud af håret. Den anden shampo er en som genopbygger dit 
hår. Der er meget fugtighed i, og så gør det sådan at det ikke er så tørt og så spaltet. 
Og balsamen jeg vil bruge, det er en som får dit hår til at føles meget blødere, og 
nemmere at have med at gøre. 
Hvordan har din dag så været i dag? 
Den har været fin. Jeg har været på arbejde hele dagen. 
Hvad arbejder du med? 
Jeg sidder på kontor. 
Har I ikke meget travlt sådan et sted? 
Jo, vi har travlt næsten hver dag. 
Det er lige som os, vi har også meget travlt hver dag. 
Hvad skal du så lave, når du kommer hjem herfra? 
Jeg skal gøre rent og så skal jeg lige lufte min hund. 
Hvad for en hund er det du har? 
Jeg har en Rotweiler. 
Okay, nu kommer jeg så den første shampo i. 
Trykker jeg hårdt nok? 
Ja, det er fint. 
Hvordan går det ellers derhjemme? 
Det går fint nok, jeg er lige blevet skilt. 
Skilt? Hvorfor dog det? 
Jamen, vi kunne ikke sammen mere. 
Hvad gik der galt? 
Ja, det er lidt personligt. 
Okay. 
Hvad går du ellers rundt og laver? 
Jeg laver faktisk ikke rigtig noget – arbejder hele tiden. 
 … og passer hunden? 
Ja. 
Så er der vel også meget mere at se til, nu hvor man er blevet skilt? 
Ja, det er der. 
Ja, jeg er glad for at jeg stadigvæk har min mand. 
Ja. 
 



Nu kommer jeg så den anden shampo i, som skal gøre at dit hår bliver mere fugtigt og 
der ikke er så mange spalter. 
Ja, det lyder godt. 
Nu vil jeg så give dig en dejlig hovedbundsmassage. 
Trykker jeg hårdt nok? 
Ja, du trykker fint. 
Passer vandet stadigvæk? 
Ja, det er fint……ej, det må faktisk godt være lidt koldere. 
Er det bedre nu? 
Så, nu kommer jeg så balsamen i. 
Når du bruger balsam derhjemme, skal du kun komme det i spidserne, for det har ikke 
godt af at komme i hovedbunden. 
Nej. 
Passer vandet stadigvæk? 
Ej, det er lige lidt for koldt. 
Hvad med nu? 
Ja, det er fint. 
Kan du mærke det nu, hvordan dit hår er blevet blødere? 
Ja, jeg kan faktisk godt mærke det nu når du rører ved det. 
Så må du gerne læne dig frem, så jeg kan få fat i håndklædet. 
Så må du gerne tage plads henne ved stolen, så kommer jeg lige om lidt. 
Ja tak. 
 
 
Hej 
Hej, en klipning, vask og en hårkur? 
Ja og så skal jeg også lige bede om en shampo til tørt og spaltet hår. 
Ja, så har jeg den her, som fugter håret også? 
Ja, den er fin. 
Ja, så skal jeg bede om 589 i alt, tak 
Ja, kan vi tage det på dankortet? 
Ja, lige på beløbet? 
Ja. 
Så. 
Ja. 
Farvel 
Farvel og tak og på gensyn 
 


