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Rock ’n’ recycling

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 3 2019

Kulturlabbet skapar konst att bära

Vart går pengarna? Vänd och 
läs!

Digitalt volontärskap? Nej tack!

Krönika: Föräldrar, tänk återanvänt nio av tio gånger
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DET MODERNA VOLONTÄRSKAPET 
– så vill vi göra gott i framtiden

DAGSKASSOR TILL VÄRLDENS BARN 
–  och mycket mer på vår notissida 

KRÖNIKA, JOHANNA NILSSON:  “Hur många 
par byxor behöver egentligen ett barn?”

EN UNIK KOLLEKTION: Kulturlabbet skapar 
av second hand

INNEHÅLL 3.2019
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Vi blir allt fler som 
älskar second hand 
Som ny verkställande chef för Erikshjäl-
pen Second Hand gläds jag åt att fler och 
fler väljer att handla hos oss. Det innebär 
att allt fler vill leva hållbart, göra en soci-
al insats och bidra till att barn i utsatthet 
får det bättre, nu och i framtiden. Årets 
försäljningsutveckling har varit över vår 
förväntan och vi är så tacksamma:
Tack till alla er kunder som väljer just 
våra butiker som er ”hållbarhetsbutik”. 
Tack till er som väljer att skänka era 
gåvor till just oss. 

Tack till er som jobbar i våra butiker, i 
serveringen och beredningen. Ni är alla 
fantastiska.

Erikshjälpen är faktiskt 
Sveriges ledande  

second hand-aktör 
och det är en posi-
tion vi är ödmjukt 
stolta över. Vi är 
samtidigt medvetna 

om att marknaden står 
inför stora förändringar. 
Nya konkurrenter dy-

ker upp när allt 

fler medvetna kunder vill handla hållbart.
Många nya aktörer kommer att vilja 

slå sig in på marknaden och redan eta-
blerade affärsrörelser söker nya vägar för 
att komplettera sin befintliga nisch med 
second hand. 

Ur ett miljöhänseende välkomnar vi 
utvecklingen. Men vi ser också att vårt 
grundläggande syfte skiljer sig åt. Medan 
drivkraften bland kommersiella aktörer 
är att tjäna mer pengar, drivs Erikshjäl-
pen av att få ett större överskott så att 
vi kan uppfylla vår vision: en förändrad 
värld där barns drömmar får liv. 

Vi vill fortsätta vara en stark second 
hand-aktör! Därför behövs du, kanske 
mer än någonsin, som gåvogivare, kund 
och volontär. Men också som ambassa-
dör som sprider de viktiga budskapen om 
syftet med vår verksamhet bland vänner 
och bekanta. Som hjälper oss att berätta 
om Erikshjälpens affärsidé, att den som 
skänker sina saker till oss, jobbar hos oss 
eller handlar i butikerna, tar ett stort och 
viktigt miljöansvar  – som dessutom ger 
ringar på vattnet för världens barn. 

Vi möts i våra butiker eller 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 Krets-
loppsparken, 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. 
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Anette Alm Gustafsson
Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand
anette.alm.gustafsson@erikshjalpen.se

OMSLAGSFOTO: EACH AND OTHER
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Ett 
oskrivet 
blad 

Sommaren med 
sina lata dagar och 
lösa planer i all ära – men 
nog infinner sig ändå ett visst 
lugn när hösten smyger sig på? När 
mörkret faller, du får stänga dörren och 
boa in dig inomhus igen? Allt börjar om, som 
ett oskrivet blad. 

Nu är tid för nya, goda vanor. Nu är tid för vardags-
struktur och lagom smidda helgplaner.  

I Göteborgsbaserade fotografen Hilda Grahnats avska-
lade arbetshörna skulle vi gärna slå oss ner och fylla det 
oskrivna bladet med liv.  

FOTO: HILDA GRAHNAT

“Efter en hektisk vår och en sommar mest 
spenderad utomhus får jag på hösten en stor 

lust att möblera om, rensa ut, styra upp och 
skapa nya blickfång i mitt hem. Jag byter ut en 

vas mot en annan som står gömd i ett skåp, drar 
fram en tavla från gömmorna och hittar en ny plats 

för den. Hösten innebär många kvällar i soffan och då 
är det skönt om hemmet är i ordning och vackert för 
ögonen”, säger Hilda.

Kika gärna in på @hildaonthehunt och  
@hildagrahnat för mer inspiration!
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I mötet 
görs 
världen 
bättre

Våra liv digitaliseras allt mer men digitala  
goda gärningar lockar inte. Att göra gott ska 
vara på riktigt och konkret. Viljan att engagera 
sig ideellt är stor men uttrycken för  
engagemang är i förändring.  
En sak är dock säker: både dagens  
och morgondagens volontärer  
vill mötas, för att göra skillnad 
tillsammans. 
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            Det ger 
energi att  
möta andra  
med liknande  
engagemang

verige är ett 
volontärernas 
land. Tillsam-
mans med övri-
ga Norden samt 
Nederländerna, 

Luxemburg och Schweiz tillhör vi de 
européer som ägnar mest tid åt ide-
ellt arbete, enligt SCB. En del ser det 
som sin plikt, andra som sin hobby 
– och volontärernas gemensamma 
insats för samhället är enorm. En 
forskningsstudie uppskattar det årli-
ga värdet av ideella insatser i Sverige 
till 131 miljarder.

Vad är det då som gör att nästan var-
annan svensk väljer att jobba ideellt 
på sin fritid?
– För många är det självklart att 
engagera sig för en bättre värld, säger 
Hanna Öberg, volontärsrekryterare på 
Erikshjälpen Second Hand.

Hon ser mycket av det stora enga-
gemang som finns i Erikshjälpens 
butiker runt om i Sverige och Norge, 
där tusentals volontärer gör ovärder-
liga insatser för att verksamheten 
ska fungera.

– Volontärerna sprider härlig ener-
gi och bidrar på ett fantastiskt sätt till 
att skapa överskott till bistånds- och 
barnrättsarbetet.

Många volontärer tycker att de får 
mycket tillbaka. Det syns i Volon-
tärbarometern 2019, som ges ut av 
Volontärbyrån. 94 procent av de till-
frågade volontärerna känner att livet 
blir mer meningsfullt av att göra en 
konkret, ideell insats för att på något 
vis bidra till att lösa samhällspro-
blemen. Något annat som Volontär-
barometern tydligt pekar på är att 
intresset för att göra ideella insatser 
digitalt har minskat rejält de senaste 
fem åren.

– Allt fler vill engagera sig IRL, 
bortom skärmar och tangentbord. 
Det handlar om att möta andra 
människor och göra något tillsam-
mans, för ett gemensamt mål. Det 
ger energi att möta andra människor 
med liknande engagemang. Ett exem-
pel på det är när volontärer berättar 
att de valt att promenera hela långa 

vägen hem efter sin ideella insats, 
istället för att ta bussen. Så att de för-
utom att bidra till att göra något stort 
för någon annan också samtidigt gör 
en god gärning mot sig själva, säger 
Hanna Öberg.

En stor grupp av dagens volontä-
rer på Erikshjälpen Second Hand är 
pensionärer som är lediga dagtid. 
Många av dem är oerhört hängivna 
sin uppgift och kommer till butiken 
regelbundet vecka efter vecka, år 
efter år.

– De har ett super- 
engagemang för 
Erikshjälpen som 
smittar av sig. Det 
är stort att de väljer 
att se bortom sina 
egna intressen och ge 
så mycket av sin fria tid åt att hjälpa 
någon annan, säger Hanna Öberg.

En annan grupp är säsongarna.
– När man säger ”säsongare” 

tänker man kanske spontant på Cha-
monix, Åre eller andra skidorter. Men 
vi har fantastiska säsongsvolontärer 
som engagerar sig i second hand-bu-
tikerna under en specifik tid på året 
för att sedan låta andra aktiviteter ta 
mer plats i kalendern. Och efter att de 
ägnat sig åt kolonilotten, kursen, ett 
byggprojekt eller helt enkelt inpla-
nerad vila återkommer de till second 
hand-verksamheten igen, säger 
Hanna Öberg. 

Även bland gymnasie- och högsko-
leelever finns säsongare, som ofta 
gör insatser under en koncentrerad 
period.

– Det kan vara oväntade föränd-
ringar i kursplanen som möjliggör 
mer tid att göra något för någon 

annan. Alternativt att de längtar efter 
att göra något mer praktiskt under 
en intensiv teori- och tentaperiod, 
varpå några timmar i butiken blir ett 
uppskattat bryt från vardagen.

Pensionärer och säsongare är bara 
två exempel på de volontärtyper 
som finns i second hand-butiker-
na, men det finns egentligen ingen 
typisk Erikshjälpen-volontär. De som 
engagerar sig är i alla åldrar, med 
olika bakgrund och intressen. En del 
drivs av ett brinnande miljöintresse, 
andra har en allmän önskan att göra 
gott. Någon vill språkträna, någon vill 
bidra till ökad integration i samhället, 
någon annan tycker helt enkelt att 
det är otroligt kul med second hand.

Hur människor väljer att i praktiken 
omsätta sitt engagemang förändras 
över tid. Morgondagens volontärer 
kommer sannolikt inte vilja engagera 
sig på samma sätt som dagens. I dag 
bygger mycket av volontärinsatserna 
i Erikshjälpen Second Hands butiker 
på kontinuitet. Hanna Öberg tror att 
flexibilitet, tydlighet och tidsavgräns-
ning kommer vara viktigt i framtiden. 
Och hon hoppas att de som engagerar 
sig i Erikshjälpen Second Hand vill 
vara med och bidra med tankar och 
idéer kring hur volontäruppdragen 
kan utvecklas och förnyas.

– Vi behöver vara rustade för att 
ta till vara det stora engagemang 
som finns och anpassa oss efter 
volontärernas önskemål. Att erbjuda 
volontärsuppdrag på andra tider kan 
vara en del i den utvecklingen och 
att erbjuda större möjligheter att göra 
punktinsatser, som är meningsfulla 
utifrån såväl volontärens som organi-
sationens syfte och mål.

– Jag tror också att företags- 
volontärerna kommer bli fler, då fler 
arbetsgivare ser nyttan i att ta ett 
gemensamt ansvar för klimatföränd-
ringar och sociala orättvisor och även 
märker att det ger något speciellt 
både för individen och arbetsgruppen 
att göra något gott tillsammans. 

TEXT: SOFIA DENZLER
ILLUSTRATION: ANNEFRID SJÖMAN
FOTO: GREGORY CUCCHISSI, SOFIA DENZLER

S
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ELIN ÖSTER:

”Det är en 
möjlighet”
När det kommer in fina vintageplagg blir 
Elin Öster extra glad. På Erikshjälpen 
Second Hand i Borås använder hon sina 
erfarenheter som visual merchandiser för 
att göra butiken så fin som möjligt tills 
kunderna kommer.

– Det är svårt eftersom jag aldrig vet innan 
vilka saker som finns, men det är samtidigt 
det som gör det så roligt. Det är bara unika 
grejer och då får fantasin jobba lite mer.

Hur trivs du?
– Jättebra. Jag får utlopp för min kreativi-
tet och träffar människor från olika länder 
och kulturer. Och det är väldigt skönt att 
jag själv kan bestämma vilka tider jag vill 
engagera mig. Att vara volontär på Eriks-
hjälpen passar kanske inte alla, men jag 
tycker inte att man ska vara rädd för att 
prova på. Man gör skillnad och får 
nya erfarenheter. Det är en möjlighet.



8

BOSSE ANDERSSON:

”Det är en riktig 
blombukett”
Om fler förstår nyttan som Erikshjälpen Second Hand gör 
för bland annat miljön och barn i utsatthet tror han att fler 
skulle vilja hjälpa till. Själv är Bosse Andersson i Huskvar-
na-butiken en dag varje vecka för att sortera hemmarfixar-
prylar och bemanna kassan.

När blev du volontär?
– För ungefär två år sedan, efter att jag gått i pension. Jag 
hade länge haft en tanke om att hjälpa till på Erikshjälpen 
Second Hand. Jag har fått ha det bra i livet, på alla sätt, och 
jag vill ge tillbaka. Detta är ett sätt.

Vad är roligast?
– Att möta människor och höra människors berättelser. Då 
får man en större förståelse för varför saker – och världen 
– är som de är.

Hur är personalgruppen i butiken?
– Det är en härlig blandning, en riktig blombukett. Det märks 
speciellt när vi sitter och fikar. Och det känns som att alla 
som är här tycker att det är kul.

SHANICE DAVIDSSON:

”Jag älskar 
det här”
Annars jobbar hon inom hemtjänsten, men när dörrarna 
till Erikshjälpen Second Hand i Vårby öppnas varje lördag 
står Shanice Davidsson redo att välkomna kunderna. ”En 
del tror att jag har betalt för att stå där, men nej, nej, jag är 
volontär. Jag älskar att göra det”.

Varför blev du volontär?
– Det började med att jag inte tycker om att säga nej. Nå-
gon i kyrkan frågade om jag kunde ställa upp som volontär 
en tid. Jag gjorde det och sedan har jag fortsatt, det är åtta 
år sedan. Jag försöker vara här varje lördag.

Hur är det att jobba i butiken?
– Jag gillar att vara en del i arbetet som Erik har startat, jag 
känner att det finns en mening med Erikshjälpen. Och jag 
älskar att möta kunder. Jag måste ju göra andra saker i bu-
tiken också, men det kan göra någons dag att jag säger hej.
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Alla pengar till 
Världens Barn
Lördagen den 5 oktober skänker Eriks-
hjälpen Second Hands butiker sina dag-
skassor till Världens Barn, som är en av 
Radiohjälpens största insamlingskampan-
jer. Insamlade medel från kampanjen går 
till insatser för barns rätt till hälsa, skola 
och trygghet via 14 olika biståndsorgani-
sationer. Erikshjälpen är en av dem. 
Psst! På s 3 i tidningens andra del kan du läsa 
om det Erikshjälpen-projekt som får ta del av 
insamlade medel från Världens Barn.

Anette Alm ny chef 
för Erikshjälpen 
Second Hand
I mitten av augusti 
tillträdde Anette Alm 
Gustafsson som ny 
verkställande chef för 
Erikshjälpen Second 
Hand. Anette har många 
års erfarenhet från detaljhandelsbranschen 
och har arbetat för bland annat City Gross, 
Coop, Ikea, Åhléns och Dagab.

– Jag har alltid känt att jag någon gång 
vill använda mina kommersiella kunskaper 
för att göra nytta för andra människor. 
Men jag har tänkt att det skulle ske som 
volontär eller frivillig. Så dök det här jobbet 
upp, då kändes det självklart att ta det. Det 
känns stort att få göra detta professionellt, 
säger Anette Alm Gustafsson. 

Anette efterträder Tomas Bjöersdorff. 
 

Hos Erikshjälpen i Åkarp fyndade  
@linnakesson dessa eleganta spegelpied-
estaler som hon hittat ett perfekt hörn för 
i hemmet i Genarp. 

”Jag hittar alltid något när jag besöker 
butiken i Åkarp. Det är välorganiserat och 
fint”, säger hon.

Tack Linn för att du taggar dina köp 
med #erikshjälpen! 

På  piedestal

Malin Wennberg, kommunikationschef på Mistra Future Fashion som är ett av världens största 
forskningsprogram om hållbart mode, i en intervju i SVT angående FN:s slutsats att klädindustrin 
släpper ut mer växthusgaser än flyget och sjöfarten tillsammans. 

“Det bästa du kan göra för att hand-
la kläder hållbart, är att ta cykeln 
till din lokala andrahandsaffär.”

Volontärer för en dag
För allt fler företagare har det blivit viktigt att ta socialt ansvar och bidra till ett 
bättre samhälle. Under året har Erikshjälpen Second Hand haft ett samarbete 
med företaget Specialfastigheter, vars personal gjort punktinsatser i flera second 
hand-butiker. På bilden syns några av företagets medarbetare, som under en dag 
volontärjobbade på Erikshjälpen Second Hand i Örebro. 

”Vi hade en mycket trevlig dag och skulle gärna göra om det”, sa flera av dem 
efteråt. 

25%
Med så mycket ökade Erikshjälpen 
Second Hands butiker försäljning- 
en under juli månad jämfört med 
samma månad förra året. Även om 
juli sticker ut lite extra, ser försälj- 
ningsutvecklingen fin ut för hela  
året hittills. 

Dags att nominera!
Vet du om någon som brinner för 
second hand och återbruk – och är 
med och bidrar till ett mer hållbart 
samhälle? Nominera till Sveriges 
Second Hand Profil 2020!  Utmärkels-
en delas ut till en person som genom 
sitt engagemang bidrar till ett ökat 
intresse för second hand och dess 
möjligheter. Tidigare har bland andra 
Johanna Nilsson, Anna Lidström och 
Elsa Billgren fått priset.Nominerar gör 
du på erikshjalpen.se/profil senast 31 
oktober.
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Min dotter är snart två och halvt år, och helt plötsligt 
gapar garderoben tom på tights. På något märkligt 
sätt har hon vuxit flera centimeter under sommaren, 
och alla byxor har blivit för små. Och så var det ju det 
här med skor, strumpor, varmare jacka och allt det där 
andra som behövs inför höstens förskolestart.

Numera finns det en uppsjö av mindre barnklädes-
märken som storsatsar på hållbarhet, samtidigt som 
de flesta stora kedjorna också är rätt duktiga på ekolo-
gisk bomull när det gäller sitt barnsortiment. Och det 
låter såklart helt fantastiskt.

Men som med allt som låter för bra för att vara 
sant – så är det också det. Det är lätt att förföras av 
hållbarhetscertifieringar och prat om kvalitet. Men 
barn växer som bekant väldigt fort och det som till 
synes känns så medvetet och klokt blir istället lätt till 
överkonsumtion. För hur många par byxor behöver 
egentligen ett barn och hur många gånger hinner de 
användas innan de är ohjälpligt för små? 

Vi vet att de största miljöresurserna går åt till själva 
produktionen av våra kläder. Vilket betyder att det 
smartaste vi kan göra ur ett klimat- och miljöperspek-
tiv är att använda det som redan existerar mycket 
längre och mycket mer. 

Ord som kvalitet, schysst producerat, tidlöst och 
långsiktigt brukar ofta nämnas i samband med håll-

bart mode, något som är lätt att tänka också när det 
gäller barnkläder. Men det är att lura sig själv. För hela 
tänket om kvalitet och lång livslängd faller om plagget 
sedan bara används av ett, ditt, barn. Om vuxna bör tän-
ka en ägare i tio år måste vi när det gäller barnkläder 
snarare fokusera på tio ägare i ett år var. Det vill säga 
ökat delande är detsamma som hållbart mode för barn.

Nu kanske du säljer eller skänker de där nyprodu-
cerade fantastiska plaggen vidare, så att de verkligen 
används av fler, men det är genom att vi alla också 
tillsammans återanvänder som vi gör den största 
insatsen. Så med räkneexemplet tio ägare per plagg 
betyder det ju att vi föräldrar måste tänka återanvänt 
nio av tio gånger. Det vill säga nyproducerat så sällan 
som bara möjligt. Istället måste vi bli än bättre på att 
ärva, byta, laga, hyra och köpa second hand. För det är 
så vi gör den verkliga miljögärningen!

Avslutningsvis vill jag också slå ett slag för att vara 
lite mindre petig. Barn är som sagt barn och kläder 
är kläder. Så skippa tanken på att matcha alla plagg 
perfekt, och släpp idén om jordens snyggaste byxor. 
Fokusera på funktion istället för form. Och kläder som 
redan har någon fläck eller noppra gör det ju mindre 
om det kommer fler färgfläckar på. Tänk istället att 
det finns en befrielse i att ens barn faktiskt har kläder 
hen kan och vågar leka i. Där ytterligare ett hål på 
knäet varken gör till eller från. Utseende- och märkes-
hetsen kommer ändå i sinom tid. Den behöver inte vi 
föräldrar bidra till. Inte ens om den kommer förklädd i 
hållbarhetskostym.  

JOHANNA NILSSON

Ålder: 32.
Bor: Solna. Uppvuxen i Östersund.
Familj: Sambo och dotter, snart två år.
Gör: Opinionsbildare inom hållbart mode. 
Aktuell: Sveriges Second Hand Profil 2019. 
Medverkar som krönikör i Erikshjälpens 
Tidning hela 2019. 
Instagram: @johannanswe 

KRÖNIKA

Förälder, är du
hållbarhetsförförd?

            Utseende- 
och märkeshetsen 
kommer ändå
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Kulturlabbet 
intar scenen 

Det börjar med att skapa trygghet och göra arbetet be-
gripligt och lustfyllt. Det slutar där det känns intressant 
och rätt. Trender och funktioner utmanas och utforskas. 
Genom allt går återbruk som en röd tråd, av bara farten.  
I Kulturlabbets nya kollektion har second hand-kläder 
blivit scenkonst som går att bära.
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tt några överblivna garnstumpar 
kan bli en bollkrage värdig Lady 

Gaga – det vet arbetstagarna på 
Kulturlabbet.

– Att jobba med konst är kul, 
vi har mycket att göra och 
tiden går fort, säger Lennart 

Myrberg som är en av arbetstagarna.
Kulturlabbet är en daglig verksamhet för bild-, 

scen- och ordkonstnärer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar. Sedan ett och ett halvt år 
tillbaka jobbar Kulturlabbet också med textil, en 
konstgenre som snabbt blivit populär. I samarbete 
med Erikshjälpen Second Hand har Kulturlabbet nu 
gjort en klädkollektion där textilkonstnärerna utgått 
från ett antal second hand-plagg som de sedan gjort 
om – ofta helt och hållet. Byx- och kjollinningar har 
blivit halsband, slipsar har blivit en kjol och några 
tröjor har blivit stoppade djur.

– Jag har gjort rosetter, garnbollar och sytt med 
symaskin, berättar Emma Apelgren som varit med 
och skapat flera av plaggen i kollektionen.

Arbetstagarna på Kulturlabbet har olika arbets-
sätt. Någon jobbar helst själv, andra gillar att jobba 
tillsammans med ett plagg. Någon jobbar snabbt och 
i ett konstnärligt kaos, någon annan låter processen 
ta tid och gör noggrant en liten bit i taget. Det märks 
att många har hittat sitt eget, personliga formspråk 
som de utvecklar.

– Det här är min stil, säger Wendy Arnewill och 
visar flera par jeans som hon har jobbat med.

Med inspiration från en teckning hon gjorde för 
flera år sedan har Wendy skapat ett mönster som 
hon sedan applicerat på jeansen, med stora fält av 
starka färger.

Lennart Myrdal föredrar svartvitt och har en mer 
grafisk stil, där han målar bland annat fåglar och 
stora kattdjur på tröjor och andra plagg.

– Tidigare har jag också gjort 66 teckningar av 
Lasse Stefanz och haft ett par utställningar, berättar 
han.

På Kulturlabbet får arbetstagarna stöd av handle-
dare som är professionella pedagoger och samtidigt 
yrkesverksamma inom sina respektive områden.

– Vi har ett oerhört möjlighetstänk på Kulturlab-
bet. Det finns starka uttryck här som vi vill ta vara 
på, säger Malin Wallin, en av handledarna. 

– Det är viktigt att personer som har en funk-
tionsnedsättning inte bara är kulturkonsumenter 
utan också verkar som kulturproducenter, fyller 
Åsa-Hanna Nordenmark i, även hon handledare i 
ämnet textil. 

Kollektionen som Kulturlabbet gjort i samarbete 
med Erikshjälpen Second Hand har fotograferats och 
kommer att bli till en fotoutställning.

– Det känns bra, underbart, och det blir spännande 
att se utställningen, säger Lennart Myrberg. 

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: EACH AND OTHER
 

A
Garnbollar kan bli fantastiska detaljer på kläder – eller ett helt 
plagg. Bakom en sådan här bollkrage finns ett teamwork, där 
flera arbetstagare bidragit. 2018 auktionerades en bollkrage 
i garn, tillverkad av Kulturlabbet, ut på Musikhjälpen för över 
3000 kronor. Modell: Emma Apelgren

Kulturlabbets textilkonstnärer undersöker olika material och 
användningsområden, med en känsla av att allt är möjligt. 
De tänker sällan ”nu ska vi göra en klänning”, utan får se var 
de hamnar. Modell: Linnéa Krans Westerberg
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Starka färger, grafiska mönster, rosetter eller djur-
motiv. På Kulturlabbet uppmuntras varje person 
att hitta sin stil och sitt eget konstnärliga uttryck. 
Modell: Sara Edbergh
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Vill du se Kulturlabbets kollektion live? 
Välkommen på modevisning på Erikshjälpen 
Second Hand i Kortedala 5 oktober kl 14.00 
eller i Borås 10 oktober kl 16.00.

Vill du köpa något av plaggen? 
Håll koll på secondhand.se 13 oktober.

Modeller: Lisa Sjölin, Kaveh Naji, Jesper Trommels Lindh
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Bakom 
kulisserna

KULTURLABBET
Kulturlabbet är en daglig verksamhet för bild-, 
scen- och ordkonstnärer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Kulturlabbet finns 
i Biskopsgården, Göteborg, och har sedan 
1999 berikat omvärlden med utställningar, 
föreställningar, poesi och remake. Huvudman 
är Sensus.


