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Så gör e
n
get skill
nad
– vänd o
ch
läs!

White Monday-grundare får årets second hand-pris
Mixa och matcha – Monika Kichaus bästa garderobstips

Skapa ordning hemma!
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Ljusare tider väntar
Det har vänt! För varje dag blir det lite
ljusare och nu dröjer det inte länge förrän
det börjar grönska i naturen. Vårkänslorna spirar, kvällarna blir längre och den
efterlängtade energin som lyst med sin
frånvaro börjar komma tillbaka.
Det är inte bara våren som innebär ljusare tider, utan jag skulle säga att även hela
vårt miljöengagemang går mot ljusare
tider. Fler och fler vill leva hållbart och
bidra till en cirkulär ekonomi. Vi pratar
med varandra om miljöproblemen runt
om i världen, fler och fler av oss tar
dem på det allvar de förtjänar och runt
middagsbordet med familj och vänner
kretsar samtalsämnena
allt oftare kring vad vi
kan göra för miljön. Vi
utbyter tips och idéer
på sådant vi alla kan
bidra med och vad
vi med enkla medel
kan ändra på i våra
rutiner. Ingen kan göra
allt men alla kan göra
något. Och allt börjar i det lilla.

Att handla second hand är ett enkelt
exempel på hur man kan ändra sina
vanor – och samtidigt bidra till att barn i
världen får det bättre. I detta nummer av
vår tidning får du möta flera profiler som
går i bräschen för miljö och hållbarhet.
Extra roligt är det att presentera Sveriges
Second Hand Profil 2020: White Mondays
grundare Henning Gillberg. Liksom
Go’ kväll-stylisten Monika Kichau som
hjälper oss att mixa och matcha vår klädsel inför våren.
Våren brukar också innebära att man vill
röja och städa upp hemma. På sidorna
8-11 ger vi dig flera tips på hur du med
enkel förvaring i olika rum kan skapa
ordning och reda omkring dig. Förvaring
som förstås går att hitta second hand!
En riktigt skön avkopplande ljus vår
hoppas jag att vi alla får. För Erikshjälpen
Second Hand är det dessutom en alldeles
speciell tid som väntar. Det är nämligen
30 år sedan våra två första butiker slog
upp sina portar. Det ska förstås firas!
Väl mött i vår, i våra butiker och på
secondhand.se.

Här finns Erikshjälpen
Second Hand
Arvika, Bodafors, Bollnäs, Borlänge,
Borås, Edsbyn, Eksjö, Eslöv, Fränsta,
Genarp, Gävle, Göteborg Kortedala,
Göteborg Västra Frölunda, Habo,
Halmstad, Hedemora, Helsingborg,
Hudiksvall, Huskvarna, Härnösand,
Höör, Jönköping, Kungsbacka,
Kramfors, Kristianstad, Lindesberg,
Linköping, Ljungby, Lund City, Lund
Öresundsvägen, Malmö, Motala,
Norrköping, Oslo (Norge), Rättvik,
Skene, Skärblacka, Skövde, Sollefteå,
Stockholm Spånga, Stockholm Vårby,
Sundsvall Skönsberg, Sundsvall Kretsloppsparken, Sundsvall Återkommande
Mode, Säffle, Sävsjö, Söderhamn, Timrå,
Tomelilla, Tranås, Tønsberg (Norge),
Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad,
Vänersborg, Värnamo, Växjö, Åkarp,
Ånge, Örebro, Östersund.

Hitta adresser och öppettider
på erikshjalpen.se.

Missa inte !

Vår onlinebutik secondhand.se är
alltid öppen.

Anette Alm Gustafsson

Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand
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SVERIGES SECOND HAND PROFIL 2020:
”Vi vill få alla att tänka cirkulärt"
MÅLA GRÖNT OCH HANDLA BLÅTT
– missa inte notissidan!
INSPIRATION: Ordning och reda i hallen,
badrummet, köket och sovrummet
MONIKA KICHAU FRÅN GO’KVÄLL:
”Mixa och matcha dig till en personlig stil”
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OMSLAGSFOTO: PATRIK SVEDBERG

Livslust
Brytpunkten mellan vinter och vår. Mellan mörker och ljus. Kanske är det i den som
livet känns som allra mest levande? När lågan från ett stearinljus krokar arm med
svaga solstrålar utanför fönstret. När själen tinar inifrån men frusna händer fortfarande söker värme från en rykande kopp kaffe. När träden fortfarande är kala men
krispiga tulpaner ger en föraning om grönskan som väntar bakom hörnet.
”Känslan och inspirationen som kommer med ljuset är oslagbar. Jag får lust och
energi att förnya hemma. Just nu letar jag överallt efter begagnade och perfekt
slitna sängbord”, säger Jennifer Fong som driver instagramkontot @jenniferfong_
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Hans
cirkulära
idé flyger
över världen
Idén föddes på en whiteboard men rörelsen har vuxit långt utanför kontoret
i Malmö. Korsat landsgränser och världshav. Fått vingar och flyger nu av sig
själv. Det är ingen gladare för än just Henning Gillberg, grundare av White
Monday – och Sveriges Second Hand Profil 2020.

M

åndag 25
november
2019. Det
är fem
dagar kvar
till årets
absoluta
köpfest
och i gallerian vid Hornstull i Stockholm förbereds det med skyltar och
erbjudanden som ska maxa kundernas spontana shoppingsug.
Under årets Black Friday kommer
svenskarnas shoppingresultat att nå
nya höjder – över sju miljarder kronor. Men om det vet Henning Gillberg
inget än, där han står i svarta byxor,
vit skjorta och vit kavaj och blickar
ut över den cirkulära pop up-butiken
som för dagen tagit plats i gallerian.
Det han just fått veta får honom dock
att ta sig för pannan och uppriktigt
säga:
– Jag blir faktiskt lite tårögd.
Andhämtning.
– Ikea är med! Ikea skippar Black
Friday och har lagt ut White Monday
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på sin startsida. Wow!
Fem timmar senare, i ett (passande
nog) kritvitt konferensrum ett par
våningar upp, strömmar amerikansk
entusiasm ut genom den bärbara
datorns högtalare. “WITH US TODAY
WE HAVE HENNING GILLBERG FROM
SWEDEN – THE FOOOOOUNDER OF
WHITE MONDAY!”
Det är livesändning på Facebook
och för ett USA-baserat budföretag
berättar Henning Gillberg om tankarna bakom konceptet White Monday
och ger tips om hur de kan fortsätta
sprida rörelsen “over there”. För två
veckor sedan var han i Singapore för
att lansera konceptet. Under dagen
kommer positiva rapporter därifrån,
liksom från Tyskland, Serbien, Kenya,
Turkiet, Kanada...
– Första året var vi 30 deltagare,
andra året 180. I år är vi över 500
deltagare från 23 länder. I mig är det
ett större lugn nu, för utanför mig
finns det nu en rörelse som inte är
beroende av mig som person. White
Monday har gått från att vara något

MOTIVERING SVERIGES
SECOND HAND PROFIL 2020
År efter år skriker kommersiella
handelsaktörer ut sitt budskap med
en kraft som får oss att handla nytt för
miljardtals kronor – och det bara under
en enda dag.
Det som började som en fyndig lek med
motsatsord har nu etablerat sig som en
växande motrörelse som engagerar allt
ifrån privatpersoner och influencers till
organisationer och företag – i Sverige
men också internationellt.
Som grundare av White Monday har
Sveriges Second Hand Profil 2020 med
stort engagemang skapat en kraftfull
rörelse som driver på den viktiga utvecklingen mot en mer cirkulär konsumtion.
En rörelse som utan tvekan är det nya
svarta.
OM PRISET
Priset Sveriges Second Hand Profil
delas ut årligen till någon som på ett
särskilt sätt har utmärkt sig inom second hand. Förutom diplom och statyett
får pristagaren tilldela 25 000 kronor till
ett av Erikshjälpens biståndsprojekt.

Vinnaren av
Sveriges Second
Hand Profil
2020
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Henning Gillberg
Ålder: 27 år.
Bor: Malmö.
Gör: Vd på, och grundare av, företaget Repamera, en skräddartjänst på nätet som lagar och
måttanpassar kläder. Grundade 2017 White
Monday-rörelsen, som han driver på sin fritid,
sedan 2018 tillsammans med föreningen
Medveten Konsumtion.
Om att bli utsedd till Sveriges Second Hand
Profil 2020: “Jag är väldigt glad och väldigt
stolt! Alla långa mejlkvällar framför datorn
för att bygga upp konceptet känns så värda
när man blir uppmärksammad så här – och
dessutom av en organisation som Erikshjälpen
Second Hand som jag tycker står för så mycket
fint. Jätteroligt!”

Vi vill få alla att tänka
cirkulärt, det är bra för
alla och för moder jord
som media tycker är lite kul att lyfta, till att verkligen bli en rörelse bland folket. Och det är först då vi
kan göra skillnad på riktigt.
Tre år har gått sedan Henning Gillberg, tillsammans
med en dåvarande kollega, lekte tvärtomleken med
Black Friday och formulerade begreppet White
Monday. Som ett slags motpol till den ohållbara
konsumtionshets som Black Friday som begrepp
står för, kände han ett tydligt behov av att peka på
ett annat sätt att konsumera. Vid den tidpunkten,
liksom nu, var han vd på sitt eget företag Repamera,
vars affärsidé är att lappa och laga kundernas trasiga kläder. Upplevelsen var att många kunder inte
kände till att det går att konsumera cirkulärt, det
vill säga att ta vara på det som redan finns. Antingen genom att laga, köpa begagnat, köpa varor gjorda
av återvunna material eller hyra varor istället för
att köpa.
– White Monday’s kärnbudskap är att visa upp ett
alternativ till nykonsumtion. Vi säger inte att man
inte ska konsumera alls eller att man aldrig ska
köpa nytt. Men vi behöver hitta balansen mellan
ny innovation och att ta tillvara på det vi redan har.
Behöver man verkligen köpa en borrmaskin om
man ska borra ett hål i väggen eller räcker det om
man hyr en i några timmar, borrar sitt hål och sedan lämnar tillbaka den? Om ens byxor går sönder,
behöver man verkligen slänga dem och köpa ett par
nya, eller kan man laga dem och fortsätta använda
dem?
Första steget blev att mobilisera företag som
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finns inom den cirkulära ekonomin och ge dem en
gemensam plattform från vilken de tillsammans
kan bli en starkare röst och visa kunderna på tydliga alternativ. Till det kom organisationer, föreningar och inte minst influencers som i sociala medier
gjorde rörelsen synlig genom att aktivt ta ställning
för dess budskap.
– Vi får gemene person att förstå skillnaden mellan nykonsumtion och cirkulär konsumtion och på
det sättet tror jag att vi gör en skillnad. Det är när vi
aktiverar konsumenterna som förändringen sker,
säger Henning Gillberg.
Varifrån kommer då hans eget engagemang för
frågan? Han har svårt att underbygga det med ord,
säger han. Kanske spelar den enkla uppväxten
i Norrhult i Smålands djupaste skogar, med två
deltidsarbetande sjuksköterskor som föräldrar och
många syskon, roll för synen på det materiellas
betydelse? Kanske är det entreprenörandan, den
som ledde honom till att först studera produktdesign och cirkulär ekonomi vid Malmö Universitet
och därför starta Repamera, företaget där han till en
början cyklade runt på Malmös gator för att hämta
upp sina kunders kläder som behövde lagas?
Helt klart är att han brinner för hållbarhet – men
att det sista han vill är att bli en trendig kampanjröst för detsamma.
– Mitt viktigaste jobb är att få alla som deltar i
White Monday att inte göra det till en hållbarhetskampanj. Säger man att det är en hållbarhetskampanj tror jag att man bara fångar den målgrupp som
redan tänker på de här frågorna. Men vi vill få alla
att tänka cirkulärt, oavsett om man röstar vänster
eller höger, oavsett om man är arg eller glad, dum
eller snäll, lång eller kort. Det är bra för alla och för
moder jord.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: OSKAR SWERLANDER

@medvetenkonsumtion.se

@studioelwa

@marialagerman.co

3 tips för att bli en mer
cirkulär konsument
1. KÖP BEGAGNAT
Leta i second hand-butiker och lägg in bevakningar på
marknadsplatser som finns online. Ibland kanske du får
vänta länge innan du hittar exakt det du letar efter, men
förr eller senare dyker det upp.
2. HYR ISTÄLLET FÖR ATT KÖPA
Fundera över vilken funktion det är du behöver och om
den går att hyra istället för att köpa. Ska du borra ett
hål i en vägg, hyr en borrmaskin, borra hålet och lämna
tillbaka borrmaskinen.
3. LAGA DET DU REDAN ÄGER
Får du ett hål på knäna på dina byxor, punka på din cykel
eller en elektronikpryl som går sönder – lämna in det för
lagning istället för att köpa nytt.

@houvanmode

@jim_berg
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Tranquil Dawn är
Årets kulör 2020
enligt Nordsjö Färg.

FOTO: NORDSJÖ FÄRG

Mintgrön fond
till second hand
Årets färg går i mintgrönt och genomsyrar
alla trender på ett eller annat sätt. Enligt
trendspanaren Stefan Nilsson, alias Trendstefan, är det en färg som signalerar en
vintage- och retrokänsla, vilket i sig går fint
ihop med en annan av årets stora trender:
hållbarhet. “Ingen kommer att köpa något
nytt. Istället vill vi hitta snygga, fina, coola
sätt att exponera vår second hand. Kanske
en bondstol mot en mintgrön vägg?
Placera en bukett vallmo i ett tennkrus på
ett bord som är målat mintgrönt?”, skriver
Stefan Nilsson på Storatrenddagen.se.

2020
är året då Parisavtalet börjar gälla
”på riktigt”. Det är nu ländernas
arbete ska vara i full gång, för att
uppnå de satta målen. Huvudsyftet
med Parisavtalet, som är ett klimatavtal fattat av FN, är att minska
utsläppen av växthusgaser, hålla
den globala uppvärmningen under
två grader, eller helst under 1,5
grader, samt att stödja länder och
människor som drabbas av problem
relaterade till klimatförändringarna.
Källa: Globalportalen

”Alternativet att
fortsätta som tidigare är
inte längre ett alternativ.
Vi har kommit till en
nivå där mer inte längre
är bättre, varken för
individen eller planeten.”
Elisabeth Byström och Jonas
Ernfors, grundare till
bloggen Minimalisterna,
i en debattartikel på SVT
Opinion, om att vara nöjda med det vi har istället
för att bara fortsätta
konsumera mera.
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100 procent klimatneutrala förpackningar
Påsar tillverkade av återvunnen plast, kartonger
från hållbart skogsbruk och miljömärkta
etiketter och tejp – så packas varorna
som beställs på Erikshjälpens online-butik secondhand.se. Genom
miljömärkningen ÅterBära™ är förpackningarna helt klimatneutrala.
– Vår förpackningspartner Avisera
har gjort beräkningar för alla koldioxidutsläpp som skapats hela vägen från
tillverkning av förpackningen till dess
leverans till oss. Sedan klimatkompenseras
alla utsläpp genom ett certifierat trädplanteringsprojekt i Colombia. Kartongerna är tillverkade i Sverige, av svensk skog, så därför undviker
vi också onödigt långa transporter, säger Karin
Staberg, butikskommunikationschef på Erikshjälpen
Second Hand.

I år fyller Erikshjälpen Second Hand 30
Idén till Erikshjälpen Second Hand kom från IKEA:s fyndhörna.
Kanske skulle Erikshjälpen också kunna sälja möbler som stått
framme eller fått små skavanker, för att få in mer pengar till
bistånd? 1990 öppnade de två första Erikshjälpen-butikerna och
konceptet blev snabbt en succé. 30 år senare har antalet second
hand-butiker ökat till 62, plus online-butiken secondhand.se.

En blå tråd i skåpet!

Gillar du att leta porslin second hand men vill samtidigt inte att det ska
bli för spretigt i skåpen hemma? Gör som Jenny och Frida, som står
bakom kontot @flealess_ och utgå från några bestämda färger när du
letar. Då får du lätt en enhetlig känsla när du dukar även om delarna i sig
är udda. “Jag har mest blått och brunt. Här står några finingar på vårt
knallblåa matbord”, skriver Jenny.

Ordning
och reda!
En klocka i hallen kan
vara världens lifehack
för att hjälpa dig att
hålla kolla på minuterna
i morgonkaoset.

Nytt år – nya möjligheter.
Tid för nystart, tid för ordning
och reda i hemmets alla vrår.
Med smart förvaring (som
du lätt hittar second hand!)
får var sak sin plats. De fina
blickfången kommer på
köpet!
FOTO: PATRIK SVEDBERG
STYLING: KARIN STABERG

HALLEN Trött och sliten efter en lång dag? Låt hallen välkomna dig hem! In med leriga overaller och stövlar bakom
stängda dörrar men låt favoritskorna och handväskan hänga framme – de gör ju dig glad, inte sant?
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Låt favoritporslinet stå
framme på en öppen
hylla så kan du njuta
av det mer!

KÖKET En hylla med smart förvaring i köket kan förenkla vardagen! Torrvaror i glasburkar är inte bara snyggt utan
också smart. Du får bra koll och slipper lägga tid på att leta efter fröer, gryn och andra nyttigheter.
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Handdukar och toapapper
känns kanske inte så
spännande? Men i varsin
korg kan också de bli
ett snyggt blickfång i
rummet.

BADRUMMET Samma rutin, dag efter dag. Nog blir det både roligare och enklare om var sak har sin plats? På ett
litet bord får du snabbt överblick och kan lätt följa din rutin till punkt och pricka. Men du kan lika enkelt välja att vara
spontan, gå på känsla och dra på de där festörhängena fast det bara är en vanlig tisdag.
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Sätt konstgjorda fjädrar
eller torkade växter i
vasen. Bra både för
klimatet och för dig som
inte behöver fixa färska
blommor i tid och otid!

SOVRUMMET Dagen börjar och slutar här. Skapa frid och harmoni bredvid sängen med några få utvalda prylar.
Låt favoritboken samsas med ett fat för dina smycken (så att du enkelt hittar dem på morgonen) och tänd ett
ljus för att samla tankarna inför en ny dag.
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Mixa
till max!

Hon är modenörden och frilansstylisten som hjälper
andra att hitta sin stil i Go’kvälls populära “Gör om
mig”-inslag. Själv bär Monika Kichau helst kläder som
sticker ut och sällan känner hon sig så snygg som i sin
mammas stickade set från 80-talet.
13

F

ör Monika Kichau handlar mode och
kläder om allt ifrån att tillhöra till att
sticka ut. Men oftast vill hon göra det
sistnämnda.

Beskriv din klädstil – vad är mest du?
– Att blanda olika material, färg- och mönstermixa,
skapa oväntade kombinationer med kläder och accessoarer är viktiga stiluttryck för mig. Jag har en otrolig
förkärlek för kavajer med maskulint snitt och i min
klädstil finns influenser som andas power look a lá 80och tidigt 90-tal, det känner jag mig snygg i och second
hand är en perfekt outsinlig källa för det.
– Jag älskar att hitta plagg som anses vara typ tantiga eller enligt normen helt ute eller fel, hitta nya sätt att
bära det på vilket skapar både nyfikenhet och inspirerar till att se potential i ett plagg.
Många tycker att det är svårt att mixa material, mönster
och färger. Har du några bra tips för hur man får till
mixen på ett schysst sätt?
– Jag tror att de flesta mixar material och texturer
utan att ens tänka på det. Men om man blir medveten
om hur man kan tänka kan man hitta nya, fantastiska
kombinationer i sin garderob vilket också gör att plaggen kommer
till användning
oftare.

Mönster + mönster = sant! Klänning
köpt ny och kavaj köpt second hand.

"Grön vintageblus från när Nordiska Kompaniet
hade egna kollektioner, köpt second hand för
många år sedan. Halsbanden är en blandning
mellan nytt och second hand."
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– När jag mönstermixar försöker jag harmonisera
färgerna genom att matcha de färger som återkommer
i mönstren. Det får gärna se aningens stökigt ut för min
del, huvudsaken är att resultatet inspirerar och boostar
våra modesinnen. När jag mixar olika texturer tycker
jag att de finaste mixarna är de som kontrasterar, typ
ulligt med glansigt material, tunn och genomskinlig
blus med tungt. Tar du till exempel en festklänning och
matchar den med en ullig stickad tröja utmynnar det i
en ny look som du kan bära till vardags. Och helt plötsligt blir festklänningen använd mycket oftare!
Du lovordar set, varför?
– Det har jag min kära mamma att tacka för. På 80-talet,
när jag växte upp, bar hon ofta set och jag tyckte att hon
hade så otroligt snygg klädstil. “När jag blir stor ska jag
också bära set” tänkte jag och som vuxen upptäckte
jag fördelarna med det. Förutom att det är snyggt är det
otroligt variationsrikt. Som stylist rekommenderar jag
ofta det i mina rådgivningar eftersom det är en bra bas
att utgå ifrån, oavsett om det är ett kjol- eller byxset.
Det finns ett set som har en särskild plats i ditt minne,
berätta!
– Ja, och numera finns det även i min garderob. Det är
ett set som min mamma stickade till sig själv och som
fick hennes väninnor att häpna. På den tiden bodde vi i
Sovjet och mamma stickade setet efter en förlaga i den
tyska tidningen Burda som fanns i limiterad upplaga
i det annars mot väst så slutna landet. För ett par år
sedan, när mamma och jag pratade gamla minnen, berättade hon att hon hade kvar setet och att jag kunde få
det om jag ville. Gissa om jag blev glad! Jag känner mig
lika snygg i det som jag minns att mamma var när hon
bar det när jag var barn.
Hållbarhet är en brännande fråga inom modebranschen.
Hur kan man som konsument tänka för att bygga en
hållbar garderob?
– Det mest miljövänliga vi kan göra är faktiskt att ta
vara på och använda det vi redan har i garderoben. Att
hålla ordning och reda i sin garderob, ha en översikt
och planera kombinationer kan göra att de kläder man
redan har blir mer använda. De flesta
har fantastiska resurser, men på grund
av att man kanske inte tänkt igenom
sina val fyller man på med nya kläder
vilket leder till att man har för mycket
och garderoben upplevs spretig och
oinspirerande. Men det finns alltid
en röd tråd och när jag gör personliga
stilrådgivningar är det den jag hjälper
till att hitta.

Materialmix! Grönrutig ulltröja möter sommarbyxa i linne. "Jag älskar att blanda
material som är varandras motsatser, de
framhäver varandra då", säger Monika.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: PRIVAT

Om Monika

Ålder: 37 år.
Bor: I Umeå tillsammans med sambo och
två barn.
Gör: Frilansstylist. Jobbar framför kameran i ”Gör om mig” på Go’kväll i SVT men
annars mest bakom kulisserna, med allt
ifrån modefotograferingar och styling av
artister till stilrådgivning för privatpersoner.
Instagram: @monikakichau

3 tips för att
maxa stilen!
1. Hitta den röda tråden
Analysera och gör en lista på vad
som utgör din bas, dina behov och
vilka så kallade stilaccenter som
utgör din personliga stil? Accenter
kan vara allt från vilka färger du gillar,
accessoarer eller plagg som är typiska för din stil.
2. Skapa kontraster
Ulligt med glansigt, tunt och genomskinligt med tungt. Det ger inte bara
oväntade kombinationer utan gör
också att säsongsbetonade plagg
används mer och höst- och
vintersäsongen ger kontrasttanken
möjlighet att styla med lager-på-lager.
3. Våga tänka fritt!
Det finns många sätt att mixa och
matcha på och visst finns det regler,
men genom personliga matchningar
kan du hitta något som passar just
dig!
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