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"De unika fynden gör allt"

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 1 2021

Släpp in våren i sovrummet

Hannes Mauritzson hittade hem genom second hand:

Vård som ger barn 

en bra start

– vänd och 

läs!
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HEMMA HOS HANNES MAURITZON 
som skapar lugn med hjälp av second hand 

MINDRE ÄR TRENDEN 2021 och fler nyheter 
i korthet

VÅRKÄNSLA I SOVRUMMET med detaljer 
som gör dig glad

”NU TAR JAG PLATS": Arbetsträningen gav 
Anna en nystart

INNEHÅLL 1.2021
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Ett ljusare och 
grönare år  

Här finns Erikshjälpen 
Second Hand
Bodafors, Bollnäs, Borlänge, Borås, 
Edsbyn, Eksjö, Eslöv, Fränsta, Genarp, 
Gävle, Göteborg Kortedala, Göteborg 
Västra Frölunda, Habo, Halmstad, 
Hedemora, Helsingborg, Hudiks-
vall, Huskvarna, Härnösand, Höör, 
Jönköping, Kungsbacka, Kramfors, 
Kristianstad, Lindesberg, Linköping, 
Ljungby, Lund City, Lund Öresundsvä-
gen, Malmö, Motala, Norrköping, Oslo 
(Norge), Skene, Skärblacka, Skövde, 
Sollefteå, Stockholm Vårby, Sundsvall 
Skönsberg, Sundsvall Kretsloppsparken, 
Sundsvall Återkommande Mode, Säffle, 
Sävsjö, Söderhamn, Timrå, Tomelilla, 
Tranås, 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. 
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Anette Alm Gustafsson
Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand OMSLAGSFOTO: HANNES MAURITZSON

Vi har kommit en bit in i 2021 och fort-
farande känner vi nog alla en osäkerhet 
kring framtiden och vad den innebär. 
Men en sak är jag säker på: Det kommer 
en ljusare framtid.

I min sommarstuga har jag en trasmat-
ta som påminner mig om min barndom. 
Det är min mamma som klippt trasorna 
och vävt mattan, av gamla kläder och 
textilier från vårt barndomshem. Mina 
syskon har också varsin trasmatta och i 
dessa mattor kan vi se tillbaka på minnen 
från när vi var små och de kläder vi hade 
då. Det är återbruk med mycket kärlek 
och bara ett av många goda exempel på 
hur gamla saker kan få nytt liv.

Under pandemin har många av oss 
förändrat våra vardagsbe-

teenden och konsum-
tionsmönster. Vi lever 

mer cirkulärt, åter-
använder mer och 
tar bättre hand om 
sådant vi redan har. 

Vi månar också mer 
om varandra, familjen 

och våra rötter. Jag tror 
att 2021 kommer 

att bli ett 

grönt och hållbart år, där ännu fler väljer 
second hand i första hand. Jag hoppas 
också att det blir ett ljusare år för oss alla! 
Det känns skönt att våren snart är på 
ingång, förhoppningsvis med mycket sol 
och ljus, och i detta magasin hittar du tips 
och inspiration för hur du kan låta våren 
ta plats hemma.

Vi på Erikshjälpen Second Hand är 
glada och tacksamma för att fler och fler 
väljer att handla hos oss! Och därför job-
bar vi hela tiden med att göra våra butiker 
så trygga som möjligt för både kunder och 
personal. Utökade öppettider, begränsat 
antal kunder i butiken, separata in- och 
utgångar samt markeringar på golvet är 
några exempel på åtgärder för att mins-
ka trängseln. Detta har gjort och gör det 
möjligt för oss att fortsatt hålla butikerna 
öppna, så att vi fortsatt kan verka för vårt 
viktiga uppdrag: En förändrad värld där 
barns drömmar får liv. Tillsammans gör 
vi stor skillnad för både människor och 
miljö!

Jag är säker på att vi så småningom 
kommer att bli fler som möts i våra 
hållbarhetsbutiker under 2021 – och att 
det kommer en dag när vi verkligen kan 
mötas igen! Fler gåvogivare, kunder, vo-
lontärer, praktikanter och medarbetare. 
Vilken härlig känsla!



3

INNEHÅLL 1.2021

Delad
glädje! 

Delad glädje är dubbel glädje, sägs det ju.  Och sällan 
passar det så bra in som på systrarna Annikas och 
Evelinas förhållande till second hand. De delar inte 
bara det genuina intresset för inredning och gamla 
grejer utan huserar också tillsammans på Instagram, 
där de på kontot @larsjons.lager visar upp sina 
senaste inköp, blandat med bilder från sina hem 
där fynden står i fokus. Utöver det händer det att de 
faktiskt delar på fynden!

 ”Den här rottingfåtöljen fick vi syn på i samma 
ögonblick och vi bestämde oss för att dela på den. 
Efter några månader hos den ena av oss, får den flyt-
ta hem till den andra. Att dela och bytlåna grejer med 
varandra är för oss ett roligt sätt att förnya våra hem.”
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Hannes

Hannes Mauritzsons inredningsresa har gått från 
strikt skandinaviskt till en brokig blandning av 
skandinaviskt, romantiskt och maximalistiskt. 
Numer är det second hand-fynden som sätter 
stilen hos den Helsingborgsbaserade kreatören.



5

Under flera år följde han slaviskt trender och hans hem var en exakt kopia av  
många andras. Det var modernt och snyggt – men var det hans? Så kom second 
hand in i hans liv och förändrade allt. ”För mig är second hand en möjlighet att 
skapa ett hem som utgår från mig själv och det jag faktiskt tycker om”, säger den 
Helsingborgs-baserade kreatören, skribenten och fotografen Hannes Mauritzson. 

änslan av att åka 
iväg till en loppis 

och bli kär i saker 
som andra 

människor 
förbisett, 

betyder mycket för mig. Just den där 
stunden när man hittar någonting 
långt bak i hyllorna och direkt vet 
den givna platsen i sitt eget hem, 
den är oslagbar!

25-årige Hannes Mauritzson bor i 
en tidig 1900-talslägenhet i centrala 
Helsingborg tillsammans med hun-
den Charlie. Det är sekelskifte, högt 
i tak, fantastiskt ljusinsläpp och 
pampig stuckatur. Ändå insåg Han-
nes när han flyttade in i lägenheten 
att hans nya hem kändes kallt och 
opersonligt.

– Jag hade följt trender i många 
år och kopierat idéer rakt av från 
andra människors hem som jag 
tyckte om, men utan att egentligen 
reflektera över hur jag själv ställde 
mig till dem. Med tiden började jag 
upptäcka människor vars hem var 
fyllda med vackra antika möbler och 
dekorationer och jag tyckte att det 

kändes så otroligt varmt. Jag började 
då ge mig ut på olika auktioner och 
till second hand-butiker för att hitta 
de där fynden som kunde göra mitt 
hem speciellt. 

Sedan dess pågår arbetet med att 
skapa sin egen hållbara trend – ett 
hem där han trivs. 

–  Min inredningsstil har i och 
med det utvecklats från strikt skan-
dinavisk till en blandning mellan det 
skandinaviska, romantiska och lite 
mer maximalistiska. 

Hur ser din process med att inreda 
ett rum ut?
– Innan jag börjar slukar jag allt 
ifrån Pinterest och Instagram till 
fysiska platser i min närhet för att få 
inspiration. Jag tror att en blandning 
av intryck är viktigt för att få en bra 
helhetsbild av vad man vill åstad-
komma. Därefter försöker jag skapa 
en vision om hur de stora möblerna 
och viktiga detaljer i rummet funge-
rar tillsammans. Visst vill jag att det 
ska se vackert ut, men funktionen i 
rummet och ens egna behov måste 
gå först. 

– När det stora är på plats är det 
dags för det roliga: detaljer! Då tycker 
jag att man först ska titta i sitt hem 
efter saker man kanske glömt att 
man har. Därefter är jakten på unika 
loppisfynd det ultimata – den där 
lampan, kudden eller något annat 
som kan göra all skillnad! 

För knappt två år sedan började 
Hannes Mauritzson dela med sig av 
sin passion för hem och inredning 
på ett instagramkonto i sitt eget 
namn. I dag har han över 62 000 
följare. 

Själv tror han att det är lika myck-
et den inredningsmässiga bland-
ningen som blandningen mellan 
yta och djup, som gör att människor 
uppskattar och vill följa honom. 

För längs vägen har han valt att 
börja dela med sig av fler sidor av sig 
själv. Hans konto är nu, lika mycket 
som det är en plattform för inred-
ning, också en plattform för frågor 
som rör psykisk ohälsa, ångest och 
känslor av att inte duga som man är. 

Responsen på hans mer känslo-
fyllda inlägg fick honom snart att 
inse vikten av att våga vara öppen 

K

Hemma 
hos Hannes
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och sann mot sig själv, liksom mot andra. 
– Jag tror att människor allt mer uppskat-

tar att få ta del av personen bakom kontot, 
bortom det lätta och fluffiga. Mitt liv är 
inte gröna ängar och skogar och det är jag 
noga med att förmedla. Jag försöker blanda 
innehåll som speglar och reflekterar mig i 
stunden snarare än det jag önskar att livet 
vore. Vi måste våga drömma stort, men också 
leva i nuet. 

Utifrån det perspektivet spelar hemmet 
också en viktig roll för Hannes.

 – Mitt hem är för mig lite som en skyddan-
de borg där jag kan landa för att hämta kraft. 
På grund av min ångestproblematik behöver 
jag, i allt mitt ältande och min jakt på ro, ett 
hem som omfamnar mig och gör mig lugn. 

Klokt! Till sist, för att knyta ihop djup och yta 
igen, vad önskar du hitta second hand just 
nu? 
– Just nu är jag på jakt efter ett mindre 
vitrinskåp som ska få göra min nya kökssoffa 
i vardagsrummet sällskap. Äldre skåp har en 
sådan karaktär och är i sig själva ett stilleben 
utan dess like. Mitt vitrinskåp i köket är utan 
tvekan mitt bästa fynd någonsin, det lyfter 
hela hemmet!  

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: HANNES MAURITZSON

”Hemmet är som en skyddande borg där jag kan landa för att 
hämta kraft”, säger Hannes Mauritzson, här tillsammans med 
sin Charlie, en Irish softcoated wheaten terrier. 

Hannes bästa tips för 
ett personligt hem
Inspireras istället för att kopiera
Skilj på att inspireras av någon persons hem och 
att kopiera någons hem. Inspiration betyder att 
någon mystisk entusiasm och idéer börjar ta form 
hos dig som du sedan utvecklar. Kopierar du någon 
går du miste om detta. 

Våga fulmatcha
Det finns många som frågar mig hur jag kan våga 
köpa ljusstakar i guld, mässing, koppar och silver 
för att sedan placera dem tillsammans – måste 
man inte följa en röd tråd i hemmet? Nej, det måste 
man inte! Din röda tråd kan vara att göra just det 
som många andra tycker är konstigt. Lita på mag-
känslan, du kan alltid ändra om igen. 

Fråga runt
Var har personen som du följer hittat det där pors-
linet som du så gärna också vill ha? Var kommer 
det underbara skåpet från 1800-talet som du drömt 
om men som någon annan hittat, ifrån? Människor 
är så otroligt mycket mer generösa än vad man 
kan tro! Frågar du mig, berättar jag direkt!

Tänk långsiktigt
Försök ha en någorlunda plan över vad du och ditt 
hem behöver när du väl väljer att inhandla något 
nytt. Det blir otroligt mycket enklare att då leta 
aktivt och inte konsumera i onödan. 

Solkatterna gör förstås sitt till 
helhetsintrycket, tillsammans 
med en personlig mix av prylar. 
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Vitrinskåpet är Hannes bästa second 
hand-köp någonsin! Och frågar du var 
han hittat det, då berättar han direkt.  

Om Hannes
Ålder:25.
Yrke: Kreatör, fotograf och skribent.
Bor: I lägenhet i centrala Helsingborg
tillsammans med hunden Charlie. 
Instagram: @hannesmauritzson
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4 894 
kronor. För den prislappen såldes en 
satellittelefon från märket Iridium  
på secondhand.se. ”Månadens  
häftigaste produkt”, konstaterar 
e-handelschef Frida Espes. På 
secondhand.se finns tusentals 
produkter samlade från Erikshjälpen 
Second Hands butiker runt om i 
landet. Just satellittelefonen lever-

Trenden 2021: 
Handla hållbart, 
vintage – och mindre
Hållbarhet, vintage och minskad konsum-
tion. De stora penseldragen i Trendgrup-
pen PR:s spaning för 2021 beskriver en 
mer medveten konsument.

”Pandemin har såklart påverkat oss 
jättemycket. Det är en stor förändring i hur 
vi värdesätter det vi har, vad vi investerar 
i och hur vi ser på våra hem. Med oro i 
världen och mer tid hemma vill vi omge 
oss av lugn och harmoni och det vi känner 
oss trygga med”, säger Karin Sköldberg,
Trendgruppen PR i ett pressmeddelande.

Elle Interiör är i sin trendspaning inne på 
samma spår:

”Ett ökat vintage- och second hand- 
intresse har fått oss att inreda med all-
moge och nationalromantiska influenser. 
Hand-gjort, hållbart, gamla klassiker och 
detaljer som exempelvis tallrikshyllan, är 
några av nyckelorden för trenden.”

Dagskassor 
som skyddar 
barn mot våld
Lördagen den 24 april firas 
Eriksdagen traditionsenligt i alla 
Erikshjälpen Second Hands butiker. 
Dagen uppmärksammas till minne 
av Erikshjälpens grundare Erik Nils-
son och är en av årets höjdpunkter i 
butikerna. I år går hela dagskassan 
till Erikshjälpens arbete för barns 
rätt till trygghet och skydd, och mer 
specifikt till arbetet för att skydda 
barn mot våld och övergrepp. Förra 
årets Eriksdag gav ett resultat på 
totalt 2,8 miljoner kronor. 

En grupp ungdomar på Eriks-
hjälpen Framtidsverkstad i 
Helsingborg har skapat en 
egen t-shirt, i samarbete med 
den lokala kläddesignern Den-
nis Kamara. ”Budskapet är att 
vi inte ska döma folk efter ut-
seende. Många i Helsingborg 
gillar inte oss i stadsdelen 
Adolfsberg, med t-shirten vill 
vi säga att ni kanske känner till 
vårt område – men ni känner 
inte oss”, säger ungdomarna.

T-shirtarna finns att köpa 
på secondhand. se. Pengarna 
från försäljningen går till nya 
aktiviteter för unga i stadsdel-
en Adolfsberg.
FOTO: NICOLE DACIC

T-shirtar mot 
fördomar

Vad har du i kikaren?
Inte oväntat är ”jul” det mest populära 
sökordet på secondhand.se under årets 
sista månader. Men när granen raskats 
ut och knäcken ätits upp har vi siktet 
inställt på annat (även om vi fortfarande 
verkar vilja äta gott och lysa upp i 
mörkret!), nämligen: 
1: Kikare
2. Rörstrand
3. Ljusstake
4. Arabia

KÄLLA: SÖKSTATISTIK FRÅN SECONDHAND.SE

En t-shirt mot fördomar! 
Säljs nu på secondhand.se. Hållbar 

allmoge 
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Vår i sov-   
 rummet 

Vi får vänta lite till på långa, ljusa 
dagar – men i sovrummet börjar 
våren när du vill. Släpp in ljuset och 
låt det grönska! Du kan skapa en 
ny känsla med några små föränd-
ringar, för en billig peng – och med 
saker du hittar second hand.
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Byt överkast
Få saker skapar så stor förändring i ett sovrum som 
ett nytt överkast. Byt ut vinterns mörka, mustiga färger 
mot ljusare pasteller och naturnära toner, kanske med 
grafiska inslag.

Naturmaterial
På våren och sommaren vill vi ha lätta, luftiga textilier. 
Linne ger en rustik och sval känsla.

Detaljer du gillar
Sakerna i sovrummet – speciellt nära sängen – är det 
första du ser på morgonen och det sista på kvällen. 
Välj dem med omsorg! Och låt den där klänningen du 
älskar hänga framme för att göra dig glad.

Gröna blad
Blommor och grönska ger en härlig, vårfräsch känsla. 
Tills du kan plocka vilda blommor – sätt in gröna 
växter och blommor i milda färger.

Nya utsikter
Att byta en eller flera tavlor kan ändra karaktären i ett 
rum. Välj bort myllrande och svulstiga verk och satsa 
på rena, lugna motiv.

Tips för sovrummet

FOTO: ANNA HÅLLAMS   STYLING: RANI KARLSSON NORBERG
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Tips för sovrummet


