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Volontärerna som strömmar till i krisen
Skynda att fynda – second hand-skola i sju steg

Sätt växtfärg på det vita!
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Vi kommer att ta oss
igenom det här
Vi alla lever i speciella tider just nu, där
vi fått lära oss att tänka om och tänka
nytt. Erikshjälpen Second Hand är inget
undantag.
I 30 år har vi drivits av att lämna ett så
stort överskott som möjligt till biståndsarbete för barn i utsatthet, i Sverige och i
världen. Ett överskott som möjliggörs av
det faktum att våra butiker till mångt och
mycket bärs upp av en stor skara fantastiska volontärer.
Många av dessa är i dag saknade i
butikerna, eftersom de tillhör riskgrupper
för coronaviruset. I väntan på att de ska
kunna komma tillbaka, har nya volontärer klivit fram och gjort det
möjligt för oss att fortsatt hålla våra butiker
öppna. Det har hela
tiden varit vårt mål
och vi har lyckats!
Varför är det då så
viktigt, kan man kanske fråga sig? Det finns
tre goda skäl till det.
För det första: barns
utsatthet

sätts inte på paus även om resten av världen gör det. Tvärtom ser vi att barn i en
global kris som den vi just nu upplever, är
de som drabbas allra hårdast. Att vi kan
fortsätta leverera överskott till biståndsarbete är därför oerhört viktigt.
För det andra är våra butiker en social
plattform som ger människor som lever
i olika former av social eller ekonomisk
utsatthet en gemenskap, viktig arbetsträning och lärorik praktik. Här byggs kontaktnät som ger nya vänner, integration
och skapar ett mer inkluderande samhälle. Det är viktigt att vi kan fortsätta med
det under dessa svåra omständigheter.
Sist men inte minst vill vi fortsätta
göra skillnad för vårt klimat. Genom återanvändning av varor är vi med och bidrar
till en miljömässigt hållbar utveckling.
Med ett fortsatt stöd från er, våra kunder och gåvogivare, är jag övertygad om
att vi kommer att ta oss igenom den här
speciella tiden på ett bra sätt, och att vi
fortsatt kommer att kunna vara stolta
över det vi tillsammans gör!
Med mycket kärlek – vi ses 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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VOLONTÄRERNA MITT I KRISEN:
"Det känns bra att kunna hjälpa till"

BLI ETT SECOND HAND-PROFFS:
Sju tips för att lyckas med fynden

ELSA BILLGREN, Gustav Broström och
Hilda Grahnat: Det letar vi efter i sommar
NANA FÄRGAR MED VÄXTER:
Gör unik kollektion för secondhand.se
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Bara ett stopp till
Tänker du ständigt på nästa runda? Övertalar du allt som
oftast familjen att bara göra “ett litet stopp” till? Längtar
du efter kicken som kommer av det lyckade fyndet?
Då är risken stor att du blivit second hand-beroende.
Men bör du detoxa? Inte alls, menar second hand-proffset Weronica Fremenius. ”Second hand är för bra för

att avstå från. Vinsten med att återbruka det som redan
finns i första hand är så stor, så ju fler som blir beroende,
desto bättre.”
Weronica driver Instagram-kontot @baravackrating.
På sidorna 9-11 delar hon med sig av sin second
hand-skola i sju steg. Missa inte det!
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Engagemang
som växer i
krisen
Volontärkollaps och minskad försäljning – men också enorm hängivenhet och vilja
att hugga i för barnens bästa. ”Engagemanget för Erikshjälpen Second Hand är
starkt i vanliga fall. Nu visar det sig att i tider som denna finns det lite till att plocka
fram”, säger Cathrine Kylesten, regionchef på Erikshjälpen Second Hand.

E
När 70-plussarna blev tvungna att hålla sig hemma började
Carolina Carpvik som volontär på Erikshjälpen Second Hand
i Jönköping. Hon märker att alla på plats har en stor vilja att
hjälpa till. ”Vi är många nya och alla gör så gott man kan. En
man som blivit korttidspermitterad kommer hit de dagar han
inte jobbar på sitt vanliga jobb. Det kommer nya hela tiden”,
säger hon.
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fter ett starkt
2019 gick
Erikshjälpen
Second Hand in
i 2020 med stor
förväntan. Redan
tidigt under
våren stod det
dock klart att coronapandemin
skulle påverka det mesta i samhället
– också Erikshjälpen Second Hands
möjligheter att genom försäljning av
second hand-varor skapa överskott
till bistånd.
– Just nu påverkas våra butiker
mycket. Framför allt är personalsituationen ansträngd eftersom
en stor del av våra medarbetare är
över 70 år eller tillhör någon annan
riskgrupp. Men i butikerna finns en
jättestor vilja att lösa situationen.
De medarbetare som är kvar kämpar
hårt och gör ett jättejobb. Vi får nya
volontärer varje dag, det är studenter, korttidspermitterade och andra
personer vars vanliga aktiviteter

har ställts in. De är inte så många
att de ersätter 70-plussarna, men de
är en fantastisk hjälp för oss, säger
Cathrine Kylesten.
På Erikshjälpen Second Hand i
Jönköping har Carolina Carpvik,
volontär sedan några veckor tillbaka,
upptäckt nya saker om sig själv.
– Jag visste inte att det bodde en
liten säljare i mig. Innan jag kom hit
hade jag aldrig sålt något i hela mitt
liv. Nu säljer jag möbler och det är
jätteroligt, säger hon.
Carolina Carpvik jobbade tidigare
som journalist men en omorganisation och personalnedskärning gjorde
att hennes jobb försvann och hon är
arbetsbefriad under uppsägningstiden.
– Jag hade bara hunnit vara hemma ett par veckor när jag hörde talas
om volontärkollapsen på grund av
att 70-plussarna måste vara hemma.
Så jag hörde av mig till Erikshjälpen
och sa att om jag kan hjälpa till så
gör jag gärna det.

Hon var mer än välkommen.
– Jag kände att jag hade tiden och
kunde ställa upp men jag hade inte
väntat att det skulle ge så mycket
tillbaka. Jag är varm i hjärtat varje
gång jag åker härifrån, säger Carolina Carpvik.
– Jag har insett storheten bakom
kulisserna, att butiken är en viktig
plats för människor som till exempel
varit utbrända och behöver arbetsträna eller människor som av andra
anledningar inte har full kapacitet
att jobba. Den sociala nyttan som
butikerna gör är fantastisk, tillägger
hon.
I Örebro är 80 procent av Erikshjälpen-butikens ordinarie personalstyrka pensionärer. Den personal
som fortfarande jobbar har svårt
att hinna packa upp, sortera och
prismärka gåvor som kommer in.
Därför ryckte tre kommunalråd in på
klädsorteringen.
– I de politiska korridorerna ökar
behovet av möten och insatser kopp-
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Vill du bli
volontär?

85-åriga Elsie Snällfot hade gärna varit på plats i
Örebrobutiken, i kaféet. Hon är en av de volontärer
som sedan den 14 mars håller sig isolerad hemma.
– Folk säger att vi är stans bästa kafé, då känner
man sig lite stolt när man står där. Jag hoppas att
den här krisen tar slut snart så att jag får komma
tillbaka till kaféet medan jag fortfarande har kraft i
kroppen, säger hon.
Att hon tvingas hålla sig isolerad innebär inte att
Elsie slutat volontärjobba.
– De i butiken vet att jag gillar att lägga pussel, så
de frågade om jag skulle kunna kontrollera att de
pussel som skänks är kompletta. Eftersom jag har
tid så lägger jag dem helt och hållet, så att jag ser att
de stämmer. Erikshjälpen har en ganska stor plats
i hjärtat och kan jag göra någon nytta hemifrån så
känns det att man fortfarande är med i laget, säger
Elsie Snällfot.

Kontakta din butik
eller läs mer på
erikshjalpen.se/volontar

Levicia Newman, ny volontär på Erikshjälpen i Örebro, upplever att den ordinarie
personalen är väldigt tacksam för nya volontärkrafter. Hon tycker också att det är
positivt att vara volontär i ett sammanhang där mångfalden är stor.
– Det är väldigt roligt att vara volontär, man får så mycket tillbaka, säger hon.

Den här typen av
verksamhet drivs framåt
av stora hjärtan
lade till corona. Men annat blir framflyttat och då
uppstår en del luckor i almanackan. Vi kom fram
till att om det är någon verksamhet som behöver
hjälp så gör vi gärna en insats och vi fick snabbt
kontakt med Erikshjälpen Second Hand, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande
i Örebro.
Tillsammans med kommunalråden Per-Åke Sörman (C) och Marlene Jörhag (KD) hjälpte han till att
sortera inkomna gåvor.
– Det var kul att se Erikshjälpens arbete inifrån
och se hur den här typen av verksamhet drivs
framåt av stora hjärtan. Men det var också kul att
göra själva arbetsuppgiften. Det finns mycket att
prata om när man öppnar en påse kläder och börjar
sortera, säger Kenneth Handberg.
Örebrostudenten Levicia Newman har också fått
luckor i kalendern. Vanligtvis har hon fullt upp med
studier i Media, PR och kommunikation på Örebro
Universitet och engagemang i bland annat en kör
och ett språkkafé. Nu har i stort sett alla aktiviteter
ställts in och studierna sker på distans.
– Jag var på Erikshjälpen i Örebro och såg en
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skylt om att de behövde nya volontärer. Då kände
jag, att nu finns det ingen anledning att inte bli
volontär, säger Levicia Newman.
Beroende på hur mycket skolarbete hon har är
Levicia i second hand-butiken en eller flera dagar i
veckan.
– Jag står mest i kassan. Jag älskar det! Det är
jättekul att småprata lite med folk och att få bemöta
folk med en glad blick och ett leende. Det är extra
viktigt nu, säger hon.

Utanför många av Erikshjälpen Second Hands
butiker är det fortfarande kö varje dag inför öppning,
även om de är kortare och glesare än vanligt. En
solig tisdagsförmiddag i Vetlanda väntar ett 30-tal
personer på att dörrarna till second hand-butiken
ska öppnas.
– När människor håller distans – och det tycker
jag att de flesta är bra på – så tycker jag att det är bra
att man kan handla, säger Inga Jankauskiene som är
positiv till att Erikshjälpen håller öppet.
Hennes son har varit småkrasslig och hemma ett
tag, men nu är han pigg och för första dagen tillbaka
på förskolan. Därför passar Inga på att besöka
second hand-butiken för att kika efter leksaker till
sonen och dottern och kanske några krukor.
– Min mamma, som bor i Litauen, tycker inte att
jag borde ge mig ut. I Litauen är affärer, förskolor och
annat stängt. Jag var rädd i början när coronaviruset började spridas. Nu är jag inte rädd längre, men
jag är noga med att tvätta händerna och använda
handsprit, säger Inga Jankauskiene.
Erikshjälpens regionchef Cathrine Kylesten är glad
och tacksam över att engagemanget för Erikshjälpen
är så stort i krisen, både bland gamla och nya medarbetare, kunder, gåvogivare och samarbetspartners.
– Situationen i butikerna är ansträngd, men liksom i vanliga fall finns en stor drivkraft i att skapa
överskott för att hjälpa barn runt om i världen. Sen
vet vi ju inte hur länge krisen kommer att pågå eller
om det kommer nya restriktioner. Det är inte lätt
just nu, men människor bjuder till och butikerna
kämpar hårt. Den här krisen lär oss att vi är sårbara,
men också att det går att hitta nya lösningar, säger
Cathrine Kylesten.

"Jag tycker att det känns väldigt bra att kunna hjälpa till", säger
Elsie Snällfot som nu volontärjobbar hemifrån eftersom hon inte
kan vara i Örebroburikens kafé.

Kommunalråden Kenneth Handberg (S) och Per-Åke Sörman (C)
hjälpte tillsammans med Marlene Jörhag (KD) till med klädsortering i Örebrobutiken. ”Vi gick igenom många säckar och väskor
med inkomna kläder och bedömde om de var i gott skick så att de
kan erbjudas till kunderna. Det känns bra att kunna hjälpa till och
att se verksamheten”, säger Kenneth Handberg.

TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: ANDREAS DALESKOG, PEDHER SKOOG,
SOFIA DENZLER, PRIVAT

Inga Jankauskiene är noga med att hålla distans
när hon är ute och handlar. "Jag är inte rädd, men
jag är noga med att tvätta händerna och använda
handsprit", säger hon.

Fotnot: Restriktionerna för att begränsa spridningen av coronaviruset kan ha ändrats efter att reportaget skrevs.
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En plats för samhällstjänst

Skynda att
(sommar)fynda!

I flera av Erikshjälpen Second Hands butiker får människor som dömts till samhällstjänst möjlighet att utföra sitt oavlönade, samhällsnyttiga arbete. “Det är bra att
man kan göra något vettigt istället för att sitta inne eller hemma med fotboja. Då
kan man inte ge tillbaka på samma vis. Det underlättar för måendet.” I tidningen
Sydsvenskan beskriver Martin, som egentligen heter något annat, arbetet i butiken
som terapi. Han ångrar i dag sitt brott och vill aldrig mer hamna i samma situation.

Sommaren står för dörren och med den oändliga möjligheter att
fynda second hand. Men hur lyckas man egentligen med de där
fynden som ”alla andra” ser ut att göra i tid och otid? Här bjuder
second hand-proffset Weronica Fremenius på sina sju bästa tips.

Klimatet hetaste
nyhetsämnet 2019

Stora summor
lämnades till bistånd

Svensk medias rapportering om
klimatet nästan fördubblades 2019,
jämfört med 2018. Det var det största nyhetsämnet under förra året,
totalt publicerades 150 000 artiklar,
det visar en rapport från Vi-skogen.
Klimataktivisten Greta Thunberg
var en starkt bidragande faktor till
både allmänhetens och medias
ökade intresse för klimatfrågan.

60 miljoner kronor. Så stort blev det totala
bidraget från Erikshjälpen Second Hands
62 butiker samt e-handeln secondhand.se
förra året. Överskottet delas mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och
butikernas egna samarbetspartners och
blir till insatser för barn både i Sverige och
i världen.

KÄLLA: OMVÄRLDEN.SE

60

So m m a r + d
s e c on d h a n
= sa nt

procent av kläderna en svensk
slänger är hela och skulle kunna
användas igen. Det motsvarar
nästan 5 kilo per person och år.
Källa: Naturskyddsföreningen

Kajsa Baekmark
Månsson, grundare
av Kajsa Magdalena – Style for rent,
bloggare och känd
från tv-programmet
Husdrömmar
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Love at first sight!
Selma Bobar, @unikakvadrat, var verkligen inte på jakt efter en sänggavel. Inte för att hon redan hade en, utan för att hon tyckte att det gick
minst lika bra utan. Men så stod den plötsligt bara där, vid ett besök på
Erikshjälpen Second Hand i Jönköping: sänggaveln med stort S.
“Det var verkligen ‘love at first sight’! Jag älskar jordnära toner, jag är inte
en person som inreder med poppiga färger. Hela vårt hem är väldigt mycket grått, beige, sand och vitt med svart som accentfärg. Därav dessa
toner i sovrummet”, säger hon.
Grattis till fyndet @unikakvadrat – och tack för att du taggat din bild
med @erikshjalpensecondhand!

FOTO: WERONICA FREMENIUS

”Jag skänker till second
hand för att våra kläder
och saker behöver leva
längre, för att det gör
gott för barn i utsatta
situationer och för
att det är ett lätt och
smidigt sätt när man
rensat hemma.”
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Second hand-skola
i sju steg

Aktivera falkögonen
Skapa fästpunkter i vimlet av saker för att hitta din nål
i höstacken. Låt blicken stanna på något. Lär dig att
färg- och formkoda. Om du är speciellt förtjust i blått
glas – låt blicken söka upp det först. Gå nära hyllorna
när blicken fäst, gå vidare och lär dig att snabbt se över
stora ytor. Men glöm inte att lyfta på saker, titta efter
stämplar, väga föremålet i handen och skapa en känsla
för det.

med Weronica Fremenius bakom @baravackrating

2
Älska patina
Lär dig att uppskatta det brukade, det som har en historia
och det som har årsringar. Nya saker kan ta ett tag att
erövra – en äldre duk som kanske redan har en liten fläck
är det bara att lägga på och fortsätta att spilla på. Patinan
är inte uppfodrande som nytt, skinande blankt. Det
skavda och det nötta är förlåtande att ta till sig och ger en
välbehövlig kontrast.
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3
Bli materialkännare
Stirra dig inte blind på att endast finna saker med stämpel
och märken från speciella formgivare och tillverkare,
utan fokusera på kvalitet. Ge de anonyma skimrande
glaskannorna en chans. Ge lite kärlek till en keramikskål
märkt Kerstin-86. Lägg upp familjens bröd i DIY-näver från
sjuttiotalet. Känn på fallet på textilier. Klappa på en slöjdad
ask. Dra med fingrarna på avdelningen för scarfs. Känn på
linjerna efter handens verk i drejad keramik. Låt dig ledsagas
av kvalitet i såväl material som utförande. Det finns så
mycket som förtjänar att glänsa igen.

Var ihärdig och vetgirig
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A och O för att bli ett second hand-proffs är helt
enkelt att besöka många second hand-butiker.
Inget slår erfarenhet, att ha sett mycket och att
ha gått otaliga rundor. Det behövs kvantitet för
att arbeta upp kvalitet. Vetgirigheten är din bästa
vän! Följ inspirerande Instamgramkonton, plöj
auktioner på auktionshus, läs antiktidningar och
gamla priskuranter. Kunskap är alltid ett trumfkort
om man är ute efter ting med speciell härkomst,
att lära sig kvalitet och att förankra föremålen i stil
och epok.

Om Weronica
Ålder: 47 år.
Bor: Villa i Linköping.
Familj: Man och två barn.
Gör: Frilansar som skribent och
kreatör.
Driver: Instagramkontona
@baravackrating och @livingbyw
samt bloggen weronica.
daysweekends.com
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Fynda i vindens riktning
Var medveten om pris och skick på varan men låt dig inte
begränsas av det. Det finns många variabler i vad som är
ett fynd. Det behöver inte alltid betyda ett lågt pris, utan kan
vara lyckan i att finna något som man haft på näthinnan
länge. De stora fynden finns ofta där trenden ännu inte nått.
När mässingsfebern kom sköt priserna i höjden. Om man är
ute efter de riktiga kapen gäller det att sätta fingret i luften
och känna av vart vindarna blåser.

4
Hitta din stil
Gör upp med dig själv och vad du har för mål med
att gå på second hand. Letar du efter speciella saker som du noga planerat för? Går du mest på lust
och vill finna dekorativa föremål till ditt hem? Vill du
bygga upp en garderob? Försök att vara trogen din
stil, utöva viss disciplin för att inte falla för saker
utanför det, men var samtidigt öppen för överraskningar och saker som du inte visste att du ville ha.

7
Slut cirkeln
Även den som har koll på sin stil och vad hen tycker om
kan naturligtvis göra felköp. Det är snabba köpbeslut när
man handlar second hand, om du inte lägger ner saken du
funderar på i korgen, gör snart någon annan det. Men min
erfarenhet är att man snarare ångrar det man inte köpte, än
tvärtom. Och blev det inte som du tänkte dig? Bli en del av
kretsloppet, lämna tillbaka det så att någon annan kan få
glädje av det istället.

Vad letar proffsen efter i sommar? Vänd och läs!
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”Jag vill hitta ett
ordentligt rivjärn”

Elsa Billgren

Hilda Grahnat

Gustav Broström

Vad blir sommarens hetaste
second hand-trend?
– Allt som känns naturnära och som
handen har satt sina spår på. Snidade
träföremål, terracotta-skulpturer, vackra
flortunna glas, furu och fårskinn. Svenska material och kvalitet. Enkelhet.

Vad är ett bra second hand-fynd?
– Något som känns i magen direkt när
jag ser det. Det kan vara något jag letat
efter länge, eller något som jag aldrig
sett och därför inte visste att jag gillade.
Men jag går på den där känslan.

Om du får trendspana, vad blir
sommarens trend som fortfarande går
att hitta lätt och billigt second hand?
– Skjortor! Att använda som klänning, till
jeans eller shorts. Klassiska herrskjortor
går att hitta billigt och är lätta att sy om,
byta krage eller korta av.

Vad är du själv på jakt efter i sommar?
– Jag är relativt nyinflyttad i min lägenhet och önskar det mesta gammalt och
vackert i mitt nya hem. Allt från fina
tunna gamla dricksglas till skärbrädor,
krukor och tallrikar.
Vad kännetecknar ett bra second
hand-köp för dig?
– Ett gediget och välgjort föremål som
man älskar och blir glad av, som finns
kvar i ens hem länge och gärna används
ofta.Förra sommaren hittade jag en Signe Persson-Melin-tekanna på en loppis
på Gotland. Jag är glad över den än!

@hildaonthehunt

Letar du efter något speciellt i sommar?
– Jag har samma glasögon på mig som
alltid och spanar efter färg, form och material. Allt du behöver till stranden, picknicken, sommarstugan och hängmattan
finns på loppis, det är bara att välja och
vraka. Jag hittar gärna rostfria matlådor,
badhanddukar i rejäl frotté, picknickkorg
och pocketböcker.
Vad ska man tänka på innan en second
hand-runda?
– Det är bra att ha koll på mått hemma,
så du kan räkna ut om en möbel kan få
plats. Jag tittar mycket på bilder från
hem i gamla tidningar och på internet,
och matar då hjärnan med formspråk,
färgskalor, stilar och så vidare som jag
sen bär med mig när jag går på loppis.

@gustavsloppis

Är du själv på jakt efter något särskilt
i sommar?
– Jag ska slutföra mitt projekt med att
byta ut alla föremål i plast i mitt hem. På
loppisar slumpas ofta rostfria köksredskap bort. Jag vill hitta ett durkslag och
ett ordentligt rivjärn. Förutom det är jag
också på jakt efter en gigantisk skål i trä
och allt annat som känns gammalt och
svenskt.
Vilken är ditt bästa second hand-ställe?
– Erikshjälpen såklart! Jag älskar de butiker som finns ute i landet och spenderar
ohälsosamt mycket tid på secondhand.se.

FOTO: ALMA VESTLUND, HILDA GRAHNAT, EMMA GRANN/STUDIO FEMME

@elsabillgren

Naturligt
vackert
Tvåbarnsmamman och modedesignern Nana Sacko började utvinna färgpigment ur familjens hushållsavfall för att ge barnens
kläder nya, naturliga färger och mönster. Efterfrågan på hennes
alster ledde till en webbshop och nu har Nana Sacko gjort en
exklusiv kollektion för secondhand.se, i jordnära, mjuka färger.
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T

extil och mode har alltid varit en stor
del av Nana Sackos liv, både privat
och i arbetet. I en tid med högt tempo
och snabba intryck ville hon hitta en
långsam, kreativ process där hon fick
arbeta med händerna. Hon började växtfärga barnens
kläder, vilket ledde till en passion som snart tog sig
uttryck även utanför familjens garderober.
Hur gör du när du färgar ett plagg?
– Jag utgår från materialet i plagget och försöker lära
känna det genom att känna och klämma. Det är bara
naturmaterial som går att växtfärga, som bomull, lin,
ull och silke. Om jag bestämmer mig för att ge plagget ett mönster kan jag göra det genom knyttekniker,
tie dye. Då använder jag allt ifrån gummisnoddar, rep
eller tygrester för att binda och knyta tyget. Knutarna

mest spännande sakerna med växtfärg är att jag aldrig
riktigt vet hur resultat blir. En färg påverkas av många
olika faktorer som vattenmängd, temperatur, fiber och
materialet på kastrullen. Resultatet kan bli oväntat om
man ändrar minsta lilla steg i processen. Ett litet experiment jag brukar göra med barnen när jag har färgat
med rödkål är att droppa lite citron i det lila vatten som
rödkålen gett. Då blir det en knallrosa färg, till barnens
stora förtjusning.

Om Nana

Ålder: 36
Bor: I Göteborg tillsammans med min man och
våra två söner Loa 4 år och Ayo 1 år.
Gör: Designassistent och driver webshop med
naturligt färgade kläder och second hand.
Instagram: @nanasacko @shopsacko

När bestämde du dig för att öppna en webbutik och
börja sälja det du skapat?
– Efter att jag börjat göra om mina egna barns garderober började jag färga åt vänner och delade en del bilder
på instagram. Det blev som en visuell dagbok som
dokumenterade processen. Det ledde till att jag fick en
del förfrågningar av folk som ville köpa det jag skapat,

Nanas nybörjartips för dig
som vill testa växtfärgning
• Börja med att spara dina lökskal
från matlagningen, både röda och
gula. När du har ungefär en kompostpåse kan du göra ditt första
färgbad.
• Siden är det mest mottagliga materialet för växtfärg, så leta efter ett
sidenplagg på second hand om du
inte redan har ett hemma och testa
på det.

hindrar färgen från att tränga in på vissa delar av tyget
vilket ger ett mönster. Jag är också väldigt förtjust i en
teknik som kallas bundle dye. Då skapar man tygknyten som fylls med till exempel torkade och färska blommor som ångas under några timmar för att utvinna
naturlig färg och skapa en mönsterbild.
Varför fastnade du för växtfärgning?
– Ur ett hållbarhetsperspektiv och eftersom jag skulle
färga barnkläder ville jag arbeta med något så organiskt
och naturligt som möjligt. Jag fascinerades av hur
mycket färg det finns i saker vi har runt omkring oss.
Textilindustrin står för en mängd olika miljöutsläpp
och att färga med mer naturliga ämnen, som är skonsammare för miljön, var jag nyfiken på. Det är också en
tjusning i att arbeta med levande material, lite som att
laga mat.
Hur vet du vilka växter som funkar?
– Det vet jag inte alltid, jag testar mig fram och har
hämtat mycket kunskap och inspiration från böcker.
Vissa växter är kända just för att de är rika på färgpigment. Tagetes ger ganska väntat en vacker gul
färg men det kan även skal från rödlök göra. En av de
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vilket var jätteroligt! Tanken från början var inte att jag
skulle sälja något, men det blev ett sätt för mig att göra
mer av det jag älskar.
Du färgar mest second hand-plagg och textil som redan
finns. Varför då?
– Jag älskar vintage och second hand! Det finns så
många kvalitetsplagg som kommer hålla många år till.
Jag handlar majoriteten av mina egna och barnens kläder på second hand så för mig var det ett naturligt ställe
att börja leta på. Jag är lite textilnördig så letandet efter
det perfekta materialet är något jag går igång på.
I juni kommer du ha en pop up-shop i Erikshjälpens
e-handel secondhand.se. Vad kommer man kunna köpa
där?
– Det kommer att vara en sommarkollektion med lite
bohem- och hippiekänsla. Det är basplagg i naturliga
material som jag valt ut från Erikshjälpen och sedan
gjort remakes på. Alla plagg har blivit naturligt färgade
för hand i en färgskala som är jordnära och varm med
en mjuk framtoning.

• Låna gärna en bok om växtfärgning
från biblioteket, men fastna inte i
att vara för precis och exakt. Testa,
skapa, ha roligt och hitta din egen
väg!

Missa inte!

I mitten av juni öppnar
Nana Sackos popup-shop
på secondhand.se

TEXT: SOFIA DENZLER FOTO: HIGHMINDSTUDIOS, NANA SACKO
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