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En härligt hållbar jul

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 4 2020

Trender 2021: Rejält och 90-tal

Människor och kulturer möts i Borlänge

Emma Sundh älskar julen

Tillsammans mot 

trafficking

– vänd och 

läs!
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EMMA SUNDH: ”I framtiden tror jag inte 
att julstress existerar”

EN ÅTERBRUKAD ADVENT: Skapa stämning 
med saftflaskor och gamla böcker

MÖTEN OCH MUSIK: I Borlängebutiken finns 
gott om plats för både och

FRAMTIDSSPANING: Dags för dad-sneakers, 
rejäl känsla och ljust trä
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Starta din hållbara
jul hos oss

Här finns Erikshjälpen 
Second Hand
Bodafors, Bollnäs, Borlänge, Borås, Eds-
byn, 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, Mot-
ala, Norrköping, Oslo (Norge), Rättvik, 
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: 
HELENA PAULIN-STRÖMBERG

För många är julen årets största familje-
högtid. Det är en tid att vara tillsammans 
och då vi ofta ger varandra gåvor. Förra 
året gick mina brorsdöttrar i bräschen för 
att vi till vår årliga julklappslek bara skul-
le handla julklappar från second hand, till 
ett värde av max 25 kronor. Vilken succé 
det blev och vilka gåvor vi alla fick! Hela 
släkten var nöjd över att få saker som var 
redo att älskas igen. Tänk om alla famil-
jer skulle göra detta till sin nya tradition 
– och på så vis vara med och bidra till en 
mer hållbar jul. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är du som 
gåvogivare viktig för oss. Vår verksamhet 

startar med din skänkta 
gåva. Vi säljer den så att 

den blir till glädje för 
någon annan samti-
digt som den sparar 
på jordens resurser. 
Gåvan skapar medel 

till insatser för barn 
runt om i världen. Den 

bidrar också till att våra 
butiker blir viktiga 

mötesplat-

ser för människor som behöver gemen-
skap och en stabil vardag. 

Fler och fler av oss förändrar våra 
vardagsbeteenden och konsumtions-
mönster för att leva mer cirkulärt. Coro-
napandemin och Greta Tunberg-effekten 
är två saker som fått oss att öka vår 
omställningstakt. Har du bestämt dig för 
att leva mer hållbart och fira en hållbar 
jul? Välkommen att börja julen hos oss på 
Erikshjälpen Second Hand! 

2020 har varit ett speciellt år. Så många 
har varit engagerade i vår verksamhet 
och stöttat oss under året, genom att 
handla i våra butiker och skänka gåvor 
till oss. Stort tack! Jag vill också tacka 
alla er som jobbar i våra butiker. Ni är 
fantastiska!

Nu ser vi fram emot ett gott nytt 2021, där 
jag är säker på att vi kommer att bli fler 
som möts i våra hållbarhetsbutiker. Till-
sammans kommer vi göra stor skillnad 
för miljö och människor.

Vi möts i våra butiker eller på 
secondhand.se!
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Förväntan
Dofterna, stämningen och den 
mysiga känslan som kryper 
inpå just den här tiden på året. 
Det som öppnar upp en vrå i 
vårt hjärta där kärlek och om-
tanke känns väldigt självklart 
att sprida bland dem som 
kommer i ens väg. Förväntan är 
på ingång.

”Julstämning för mig är att vara 
ledig med familjen och skapa 
minnen tillsammans genom att 
göra pepparkakshus, julgodis 
och julbakverk tillsammans, gå 
på julmarknader och klä granen 
tillsammans. Med barnen älskar 
jag att hitta på små julpyssel 
fram till jul som blir julklappar 
till nära och kära,” säger Jenny 
Vennberg som blandar gam-
malt och nytt i sitt hem. 
Vill du se mer av Jennys stil – 
kolla in instagramkontot 
@mellanhimmelochjord

FOTO: JENNY VENNBERG
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Namn: Emma Sundh
Ålder: 37
Bor: Stockholm men på väg mot Värmland
Familj: Maken John samt döttrarna Majken och Bodil
Gör: Journalist, författare, föreläsare och hållbarhets-
influencer
Därför älskar jag second hand: ”Det är hållbart på 
flera olika sätt – man kan få kvalitet för en liten peng 
och så ger det ett litet klimatavtryck, den viktigaste 
valutan för mig. Och så kan man hitta unika grejer!”
Följ på: emmasundh.se, @emmasundh

Om Emma
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En framtid 
full av frid 
För Emma Sundh började allt utanför Karlstad där hon växte upp i ärvda kläder  
eftersom hon var yngst i släkten. I dag har hon över 20 000 följare på Instagram 
och är en av Sveriges största influencers inom hållbarhet. Här berättar hon om 
sin klimatångest men också om tron på en ljus framtid samt om varför hon 
nu väljer att flytta hem igen, till landsbygden där allt började.  

ed julen drygt en 
månad bort finns det 
nog både en och annan 
som har börjat känna 
av julstressen som kan 
infinna sig så här års. 
Men för Emma Sundh 
ligger det största foku-

set på annat just nu. Hon och familjen ska nämli-
gen flytta från Stockholm snart – hem till Värm-
land där Emma är uppvuxen. En flytt som betyder 
mycket för Emma, av olika anledningar. 

– Mina barn älskar att vara i skogen, nu kommer 
vi närmare den. Men vi kommer också närmare 
mina föräldrar och det är viktigt för mig, jag vill att 
barnen ska få umgås mer med äldre generationer. 
I dagens samhälle är vi väldigt isolerade mellan 
generationerna, jag tror att vi skulle må bättre av 
att öppna upp däremellan. 

För Emma innebär flytten också att hon kommer 
att lämna en daglig stress bakom sig. 

– Jag vill inte bli påmind om hur ohållbart vårt 
samhälle är hela tiden. Jag mår inte bra av det, 
säger hon och fortsätter: 

– Det finns många fördelar med att bo i en större 
stad, rent hållbarhetsmässigt. Men det finns också 
nackdelar. I Stockholm är man mycket närmare 
konsumtionen och det ska bli skönt att komma 
ifrån den. 

Hållbarhetsperspektivet är något som Emma har 
med sig i allt hon gör. Tillsammans med Maria Sox-
bo och Johanna Nilsson har hon skrivit boken ”Gör 
skillnad – från klimatångest till handlingskraft” 
och hon är även medgrundare till Klimatklubben 
där syftet är att öka klimatengagemanget hos 
allmänheten. För Emmas egen del är det brinnan-
de engagemanget något som har vuxit fram, allt 
började med kläder och ett intresse för vintage när 
hon växte upp. 

– Jag fick ärva mycket kläder samtidigt som 
det också var en trend på gymnasiet, att klä sig i 
egensydda grejer och handla second hand. Jag har 
alltid gillat det kreativa – att sy, fixa och greja själv 
och det var så det började för mig. 

Dock var det när hon blev förälder som klimat-
krisen blev ett faktum på allvar för Emma. 
– Det sjönk in för mig då, vilka ohållbara normer 

M
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vi drivs av. Det är mina döttrar och alla andra barns 
framtid vi jiddrar med och det skrämde mig väldigt 
mycket. Jag vill kunna ge mina barn ett vettigt svar 
när de frågar vad jag gjorde när man hade chansen. 
För den frågan kommer garanterat att komma. 

Klimatångest är något som Emma beskriver att hon 
har lite hela tiden, varje dag. Men den ångesten är inte 
bara negativ. 

– Det måste inte vara dåligt att ha klimatångest men 
det är klart att den är jobbig att vara i om det är en 
passiv känsla man stannar i. Men ångesten kan också 
vara en språngbräda till att vilja förändra saker, så är 
det för mig. 

När det gäller klimatfrågan menar Emma att vi 
generellt fokuserar allt för mycket på det katastrofala 
som krisen innebär för mänskligheten. 

– Vi pratar mycket om det negativa med krisen, om 
vad som händer om vi inte ställer om. Det är såklart 
viktigt men vi behöver prata mer om vinningen med 
omställningen – alla människoliv vi skulle rädda och 
att vi faktiskt skulle må bättre på många plan. 

Det är också viktigt att lyfta positiva förändringar 
istället för att peka på det man gör dåligt.

– Vi behöver inte tio personer som lever perfekt, vi 
behöver miljoner människor som gör något. Vi måste 
sänka garden och prata med varandra om utmaning-
arna och hylla varje litet gott steg. Vi måste puffa 
människor att göra mer av den varan. Men vi behöver 
också bättre riktlinjer för både privatpersoner och 
företag. I dag är det upp till gemene man att förändra 
och så ska det ju inte vara. Det måste bli enklare att 
göra rätt och svårare att göra fel.

I framtiden handlar det, enligt Emma, inte om att vi 
ska ta ett steg tillbaka. Snarare handlar det om att vi 
ska framåt på en ny stig. Om 20 år tror hon att vi firar 
julen på ett liknande sätt som i dag, men med ett annat 
– mer hållbart – fokus.

– Jag personligen älskar julen och pirret inför att det 
är något speciellt som väntar. Men i framtiden tror jag 
inte att ordet julstress existerar. Istället för konsum-
tion kommer fokuset vara på det mysiga med julen: på 
gemenskapen, pysslandet och matförberedelserna, så 
som det var mer förr. Jag tror generellt att vi kommer 
att ha ett härligare liv i framtiden där vi mår bättre och 
stressar mycket mindre. 

Vi kommer nämligen att ifrågasätta de normer 
som vi lever efter i dag, något vi redan har börjat göra, 
menar hon. 

– Utmattning och stress, är det höjden av det lyck-
liga livet eller finns det något annat? Jag är övertygad 
om att det gör det och om vi tar konsumtionssamhället 
som ett exempel tror jag att folk redan nu har börjat 
tröttna på det. 

I omställningen till ett mer hållbart samhälle ser 
Emma det som sin uppgift som förälder att hjälpa sina 
barn att göra den så smidig som möjligt. 

– Nu kanske det låter som jag är ett superfreak 
men mina barn vet inte att det finns affärer som säljer 
nyproducerade grejer, skrattar hon men tillägger mer 
allvarsamt: 

– Vi vill inte att de ska veta att allt finns tillgängligt. 
Därför pratar inte vi om att vi ska köpa en ny jacka, vi 
säger att vi ska hålla utkik efter en och då gör vi detta 
på loppisar eller i second hand-butiker. Samma sak 
gäller med leksaker. Jag tänker ofta på hur härligt det 
är att få längta efter något, det gör ju att man uppskat-
tar det så mycket mer. 

När man talar om klimatkrisen är det lätt att bli både 
apokalyptisk och nedstämd i tanken. Men när Emma 
visualiserar sig själv som gammal är det inte i en 
dystopisk, mörk värld hon lever. Den världen är ljus, 
med ett rikt socialt liv och med en stark känsla av me-
ningsfullhet. Ett liv som innebär att hon fortfarande är 
väldigt aktiv. 

– Jag tror inte att jag kommer prata så mycket med 
mina barnbarn om vad jag gjorde. Jag gör förhopp-
ningsvis fortfarande mycket – tillsammans med dem. 
Kanske bor jag kollektivt, ihop med mina polare, efter-
som jag är en social katt som älskar människor, säger 
Emma samtidigt som hon skrattar:

– Jag är nog med och härjar då också helt enkelt. 
Hon funderar en stund och säger sedan:
– Vi i Sverige kommer nog att leva ett gott liv då. 

Men det finns många runt om i världen som inte har 
samma tur. Klimatkrisen är vår tids största rättvise-
fråga och jag vill göra allt som står i min makt för att 
göra världen mer rättvis. 

TEXT: ISABELLA LINDHOLM HARBRECHT
FOTO: HELENA PAULIN-STRÖMBERG

             I framtiden tror jag 
inte att julstress existerar

Tips för en hållbar jul
”Man kan försöka gräva lite mer där man står. Till 
exempel kan man byta ut apelsiner mot äpplen, 
tänka nytt fast även gammalt. Istället för att köpa 
guldfärgade kottar till granen kan man gå ut och 
plocka egna. Att dekorera med naturen är både 
skitfint och trendigt!”

”Istället för att ge bort saker kan man ge bort 
gemensamma upplevelser, något man kan se 
fram emot och som man unnar sig tillsammans. 
Då menar jag inte en resa till Thailand utan rent 
generellt – tid tillsammans.”



7

...vad hon dras till på loppisar: ”Jag kan inte gå förbi 
plåtburkarna eller hattaskar och annan förvaring 
överlag, då måste jag alltid stanna och pilla lite extra. 
Mässingshörnan kan jag inte heller gå förbi utan att 
stanna.” 

...vad som är hennes bästa loppisfynd: ”Herregud vad 
svårt! 99 procent av mitt hem är begagnat… Men ett 
favoritfynd för mig är ett gammalt gardintyg som jag 
fyndade i en second hand-affär i Umeå. Jag visste inte 
riktigt vad jag skulle ha det till men min kompis som 
är duktig på att sy föreslog att vi skulle sy en kimono. 
Det är en härlig grej jag minns, jag fick en heldag med 
henne – och världens finaste kimono.”

...sitt ansvar som influencer: ”Jag tänker mycket på 
det. Jag som når 20 000 personer har ett ansvar och en 
maktplattform. Oavsett vad jag lägger ut så påverkar 
det någon. Jag hoppas och vill att de som följer mig 
kan lära sig något – att vi kan lära oss tillsammans – 
och att folk börjar ifrågasätta saker och engagerar sig 
mer.” 

Emma om...

Med gamla tygbitar och garnrester blir klapparna hållbart snygga.

Varför köpa importerade kottar när man kan plocka 
egna och måla dem i guld eller någon annan färg?

Julgranspynt av sockerkristyr är både fint och roligt att göra.



8

Tips för en hållbar jul
”Om man inte vet vad man ska ge bort kan 
man, istället för att köpa en sak, ge bort 
något man har gjort själv och lagt ner tid på. 
Sådana julklappar tycker jag är de bästa, när 
man inser att personen har gjort det här för 
bara dig. Hemmagjord saft eller marmelad 
till exempel, det är ju väldigt lyxigt.”

”En annan idé är att man kan börja dela mer, 
en julklapp som är till dig själv men också till 
någon annan. Man behöver ju inte nödvän-
digtvis äga allt själv, många saker kan man 
ha nytta av tillsammans.”

”Vi skulle kunna ge bort mer av våra kun-
skaper än vad vi gör i dag. De flesta besitter 
kunskap inom något, allt från hantverk 
till att man är bra på ekonomi. Man kan 
utbyta tjänster med varandra. Det är en riktig 
drömjulklapp kan jag tycka, om man får 
önska sig något som vuxen.”

"Mina barn vet inte att det finns affärer som säljer nyproducerade 
grejer. Vi vill inte att de ska veta att allt finns tillgängligt."
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Tänk nytt kring textil
Vill du ha lite nytt och julfint i soffan 
eller fönstret behöver du inte leta efter 
speciella julgardiner och julkuddar. Ett 
linnelakan med spets kan bli en jättefin 
gardin och gamla kökshanddukar med 
broderade initialer i rött blir snygga 
kuddfodral.

Adventsfint med återbruk
Vanliga second hand-prylar kan bli bästa adventspyntet! Johanna i Kulla ger 
fyra tips på hur du kan skapa en mysig adventskänsla hemma.

Girlanger  
av boksidor
Gamla böcker med vackra 
textsidor kan bli fint advents- 
och julpynt. Använd till 
exempel pepparkaksformar 
som mall och klipp ut stjärnor, 
granar eller andra figurer. Sy 
ihop dem till en girlang som 
du kan hänga upp eller fäst 
figurerna i en ljusslinga.

Fler tips från Johanna i Kulla hittar 
du på @johannaikulla

Nygamla 
adventsljus-
stakar
Hitta nya använd-
ningsområden för 
gamla saftflaskor, 
mandelkvarnar eller 
något annat som går 
bra att sätta ljus i. Pynta 
med till exempel mossa eller 
lingonris.

Plantera i saker 
från förr
Gamla teburkar i metall är 
perfekta för hyacintlökar. 
Vackra soppskålar eller 
kannor passar också bra till 
julblommorna. Ta ut svän-
garna – det går att plantera i 
nästan vad som helst.
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3,1 
miljoner. Så stor blev den sam-
manlagda dagskassan från alla 
Erikshjälpen Second Hand-butik-
er lördagen den 3 oktober, som 
sedan skänktes till insamlingen för 
Världens Barn. 

Fler vill klä sig i  
second hand

Babydrama i 
Ljungbybutiken

Kalendern som 
förändrar världen

Traditionell klädhandel har tappat mycket 
under 2020. Hos Erikshjälpen Second 
Hand har klädförsäljningen däremot ökat.
– Det är ett tecken på att fler och fler 
vill handla och leva cirkulärt, vilket vi 
välkomnar. Att vår försäljning ökar är 
också viktigt för att vi ska kunna bidra till 
sociala och humanitära insatser för barn 
i Sverige och världen. Dessa insatser är 
viktigare än någonsin nu under corona-
pandemin, då många barn i redan utsatta 
livssituationer drabbas hårt, säger Anette 
Alm Gustafsson, verkställande chef på 
Erikshjälpen Second Hand.

När Therese Wikström skulle prova 
skor på Erikshjälpen Second Hand i 
Ljungby gick vattnet. Det var flera veck-
or kvar tills bebisen var planerad att 
födas, så det blev en rejäl överraskning. 
Butikschef Bente Johansson ringde 
ambulans och ordnade med handdukar, 
filtar och en avskild plats där Therese 
kunde lägga sig. En halvtimme senare 
kom ambulansen och förde Therese 
till Växjö BB, där lilla Jazmine föddes 
genom kejsarsnitt. Erikshjälpen Second 
Hand i Ljungby kommer alltid vara en 
speciell plats för Therese och Jazmine.
KÄLLA: SMÅLÄNNINGEN

Denna kalender är 
inte bara en hjälp 
att hålla reda på 
veckoscheman, 
födelsedagar och 
tandläkartider. 
När du köper den 
bidrar du också 
till Erikshjälpens 
arbete för barns 
rättigheter 
– för en 
förändrad värld där barns 
drömmar får liv. Med överskottet från kal-
endern kan vi göra ännu mer, för ännu fler 
barn. Kalendern kostar 60 kronor och du 
kan köpa den i din närmaste Erikshjälpen 
Second Hand-butik eller på secondhand.se.

Gillar du att krypa upp i soffan och omge 
dig med levande ljus i den lite mörkare pe-
riod som vi befinner oss i? Gör som Karin 
som står bakom kontot @79392 – hitta 
vackra ljusstakar från Erikshjälpen Second 
Hand. ”Här hade jag turen att hitta flera i 
samma modell”, säger hon.

Och handen på hjärtat, kan man ha för 
många ljusstakar?

Går det att ha för 
många ljusstakar?

Julklapp som passar alla
Ett presentkort är en perfekt julklapp till både pappa, svärmor, lillasyster, 
barnens körledare och dig själv. Det finns att köpa på secondhand.se 
och i alla Erikshjälpen Second Hand-butiker.

FO
TO

: L
A

SS
E 

A
H

LI
N
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Mänskliga 
möten och 
musik i butik
Erikshjälpen Second Hand är inte enbart en plats där gåvor blir 
till stöd för barn som lever i fattigdom och utsatthet. Det är 
också en plats för möten mellan människor där olika  
kulturer, bakgrunder och miljöer bidrar till att samvaron växer 
till vänskap. Följ med till butiken i Borlänge.

FO
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Carolina Iglesias kommer från San-
tiago i Chile, en storstad med sex 
miljoner människor, och ett arbete 
som programmerare. För tre år sedan 
flyttade hon till Borlänge, en kom-

mun i Dalarna med 52 000 invånare, och till ett jobb på 
Erikshjälpen.

– Det här är en speciell plats för mig. Jag är glad att 
jag kan hjälpa andra genom att jobba här.

Vi möter Carolina på Erikshjälpen Second Hand i 
Borlänge som huserar på industriområdet Södra Backa. 
Lokalen är stor och trivsam med plats för massor med 
varor som skänkts. Carolina sitter och väntar i kaféde-
len, där kaffedoften sprider sig.

– Första gången jag kom till Sverige var 2014 då jag 
hälsade på min mormor som bor i Stockholm, berättar 
hon på nästan perfekt svenska.

Hon har nära till skratt, något som smittar. När orden 
inte riktigt finns där använder hon armar och händer 
som förstärkning. Under vistelsen i Stockholm träffade 
hon sin nuvarande sambo, Daniel Gustafsson, bosatt i 
Borlänge men som jobbade i Stockholm. 

– Vi hade fått kontakt via Facebook och här är jag nu, 
säger hon och skrattar.

Med på flytten till Sverige var hennes tre barn; Fernan-
da 13 år, Benjamin 12 och Antonella 10. Hennes man 
har två vuxna barn; Alva och Greta. Det blir trångt runt 
matbordet i huset i Sifferbo, strax söder om Borlänge, 
när familjen samlas.

Carolina och hennes barn trivs i Borlänge och i Sve-
rige. Det går bra i skolan, de har fått nya vänner och de 
har hittat en kontinuitet, en vardag.

– Det är enkelt att leva här. Folk i allmänhet är trevli-
ga och snälla.

Samtidigt som Carolina jobbar deltid på Erikshjälpen 
läser hon svenska, SFI.

– Sedan jag började här har min svenska utvecklats.
På frågan om vad hon gör på jobbet, svarar hon:
– Oj, det är mycket. Jag började arbeta med textilier 

tillsammans med Lene. Hon är jätteduktig och är en 
”inventarie” här.

”Inventarien” som Carolina pratar om heter Johans-
son i efternamn och är volontär sedan flera år tillbaka. 
När Carolina berättar om sin vän blir hon rörd. Mötet 
mellan dem har vuxit till en vänskap, trots nästan 30 
års ålderskillnad, olika bakgrund och kultur.

– Hon lär mig så mycket. Hon är ödmjuk, lugn och så 
snäll. Vi kompletterar varandra, säger Carolina Iglesias.

Anders Larsson, butikschef på Erikshjälpen i Bor-
länge, går förbi bordet vi sitter vid. Han stannar upp, 
lyssnar och tillägger:

– Allt Carolina sätter händerna i blir så otroligt bra. 
Hon är snabbt, hon är effektiv och är en stor tillgång för 
oss.

Carolina började som volontär, men sedan ett år 
tillbaka är hon anställd och jobbar deltid med varuexpo-
nering, i kassan samt sorterar och prismärker inkomna 
gåvor. 

Vad är det bästa med att jobba på Erikshjälpen?
– Att träffa så många trevliga människor, svarar Caroli-
na Iglesias och tillägger:

– Min dröm är att få jobba mer.

Vid bordet intill i den mysiga kafédelen sitter tre av de 
många trevliga människor som regelbundet kommer 
till butiken. För dem har Erikshjälpen blivit en mötes-
plats – flera gånger i veckan.

På frågan om de är pensionärer svarar de unisont:
– Om vi är.
Rolf är snabbast att svara, Tommy strax efter medan 

Tord nickar. Herrarna Rolf Stenberg, Tommy Anders-
son och Tord Berglund kommer till Erikshjälpen varje 
tisdag och torsdag. De dricker kaffe, pratar och skrattar 
mycket. Men det blir också lite inköp.

– Det kan bli en bok eller två, svarar Rolf.
Tommy berättar att han intresserad av det mesta och 

det kan bli ”både det ena och det andra” som följer med 
hem.

Han och Rolf har varit vänner sedan de var barn, nå-
gon gång på 1950-talet. Tord är en nyare bekantskap.

Varför just Erikshjälpen?
– Det är trevligt folk som jobbar här med bra bemötande, 
svarar Tord.

– Dessutom kan vi överraskas med musik när Anders 
Larsson tar fram dragspelet eller sätter sig vid pianot 
och spelar, tillägger Rolf.

Med det sagt börjar det plötsligt spelas från ”musik-
hörnet” i butiken. Musikerparet Stefan och Sawmya 
Frisk har hittat dit. Stefan slår sig ner vid pianot och 
hustrun tar fram en balalajka som någon skänkt. 

Butikschef Anders Larsson ansluter och med fyra 
händer och två pianon passar det utmärkt att spela 
”Tomtarnas vaktparad” när julen står för dörren. 

TEXT OCH FOTO: ANN-LOUISE EBBERSTEIN

Carolina Iglesias har varit 
volontär på Erikshjälpen 
i Borlänge. Sedan ett 
år tillbaka har hon en 
anställning: ”Jag är glad 
att jag kan hjälpa andra 
genom att jobba här.”
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Ett uppskattat inslag är när musikerparet Stefan och Samwya Frisk tittar in på Erikshjälpen. 
Stefan slår sig ner vid pianot, Sawmya tar sig an det instrument som finns tillgängligt, och snart 
är det folksamling kring duon som ofta bjuder på nordisk folkmusik varvat med klassiska verk.

Omar Fattahi, 4 år, 
passar på att dansa lite 
när det spelas musik i 
second hand-butiken.

Tommy Andersson, Tord Berglund och Rolf Stenberg 
träffas på Erikshjälpen i Borlänge flera gånger i veckan. 
Mycket prat, skratt och en del inköp blir det varje gång.

Anders Larsson, butikschef på Erikshjälpen i Borlänge, 
tycker det är roligt att butiken är en viktig mötesplats 
för både medarbetare och kunder.
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Julia och Frida på secondhand.se tipsar om trenderna du ska hålla koll på 2021.

På spaning efter den 
trend som kommer

Hetast 
just nu!

Trendspanare: 

Frida Svahn
Yrke: Produktadministratör på 
secondhand.se.
Ålder: 43 år.
Bakgrund: Har studerat på Textilhög-
skolan, till textilekonom. Jobbat med 
e-handel de senaste tio åren, bland annat 
hos klänningsdesignern Maria Westerlind. Har även 
haft en egen webbshop.
Bästa second hand-fynd: En lampa i glas. Då tyckte jag 
den var dyr. Jag gav 100 kronor. I dag förstår jag att det 
var ett riktigt fynd!
Favorittrend just nu: Muranoglas. Jag gillar 80-talet 
och drömmer om att hitta en Swirl-lampa.

Trendspanare: 

Julia Leffler
Yrke: Produktadministratör på 
secondhand.se.
Ålder: 27 år.
Bakgrund: Utbildad vid Textilhög-
skolan i Borås. Har varit sömmerska på 
High Chaparral och design- och 
produktionsassistent på klädmärket Morris.
Bästa second hand-fynd: Det är inget jag har köpt utan 
en vintage-kappa som jag har ärvt av min 
mans mormor.
Favorittrend just nu: Hantverkstrenden. Jag hoppas att 
den håller i sig och att fler hakar på. Själv har jag börjat 
sticka.
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Julia och Frida på secondhand.se tipsar om trenderna du ska hålla koll på 2021.

På spaning efter den 
trend som kommer

I hemmets lugna vrå
Pandemin och det svajiga världsläget gör att vi nu vill ha 
lugn och ro hemma. Därför går inredningstrenden mot det 
mer avskalade och enkla, med färger i naturtoner. Vi vill ha 
färre saker omkring oss. Men det ska vara rejäla grejer. Så 
vi ställer en stor, gedigen vas på bordet, istället för många 
små.

Möblerna ska helst vara i ljust, rent trä. Även massiva 
furumöbler är på väg tillbaka.

– Fast det tar lite längre tid för folk att anamma just den 
trenden, tror Julia och Frida. 

De tipsar om att köpa ett rejält furubord och kombinera 
det med moderna och lättare stolar. Varför inte av klassisk 
Öglan-modell? Eller satsa på den allt hetare trenden med 
stolar i Bauhaus-stil, med karaktäristiska 
rottingsitsar. Mer trendigt än så går 
det knappast att få det hemma!

Duka
med stil
Vem vill inte ha en 
trendig dukning på mat-
bordet? Det färgspra-
kande retro-porslinet 
från 70-talet som vi 
har sett mycket av de 
senaste åren fortsätter att 
vara populärt framöver. Gärna mo-
deller från Rörstrand, Gustavsberg eller Arabia. Däremot 
minskar efterfrågan på den rustika bruna keramiken och 
serviserna som varit heta ett bra tag. 

Nu längtar vi efter ljusare porslin i stilren design.
– Jag tror till exempel att Bertil Valliens servis Rain-

bow för Rörstrand kommer tillbaka snart, säger Frida. 
Något som alltid står sig är klassiska serviser med 

blå och vit dekor. 
Även köksprylar från Boda Nova är i ropet igen. 

Vem minns inte de klassiska pajformarna i glas med 
korkunderlägg, av designern Signe Persson-Melin, för att 
nämna ett exempel. 

Gör det själv 
Att vi håller oss hemma mer än annars har lett 
till att hantverk och handarbete är på tapeten 
igen.

Trenden är framförallt att göra själv. 
Det stickas, virkas och sys nya klä-
der som aldrig förr. Att göra om 
gamla plagg eller laga det som 
är trasigt är också en trend som 
har vaknat till liv igen. Gammal 
hederlig klädvård, helt enkelt. 

Det är också inne att klä sina väggar 
med tyg. Planscherna plockas ner och ersätts av vacker 
textilkonst och broderade bonader. 

Tillbaka till 90-talet
Det sägs att modet går i cykler om 30 år. Därför är det 
kanske inte så konstigt att det är kläder från 90-talet 
som är det hetaste du kan bära just nu. Byxorna ska 
vara breda och raka. Jeansen får gärna vara ett par 

klassiska Levi´s modell 501. Sportmärken som Adidas, 
Champion och Fila, som var stora för 30 år sen, är det som 

gäller våren 2021. 
På fötterna bär den trendmedvetna ett par så kallade ”dad-snea-
kers”. Det vill säga ett par rejäla och gärna färgglada gympadojjor.
– Sådana skor som papporna hade på 90-talet alltså, förtydligar 
Julia.

Bermudashorts blir hett för både dam och herr till sommaren. 
Damen som vill hänga med ska även skaffa en lång kjol och 
den medvetna mannen en så kallad resort-skjorta. Plagg i skinn 
hänger med även denna säsong. Gärna i färg.

För små barn är det färgglada trikåplagg eller hängselbyxor 
som gäller. För tonåringar blir det oversize-tröjor, helst en där 
färgkombinationerna inte är klockrena.

– Ju ”fulare” desto coolare!

TEXT: CAROLINA CARPVIK

Hetast 
just nu! Oversized

för ton-
åringarna

Färre prylar 
på bordet!

Tips från 
trendspanaren!


