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Johanna i Kulla ger barnrumsinspiration! 
Kassettband, video och 80-talsdatorer 

Varsågod, 
ta en tidning 

gratis!

HANDS
EC

O
N

D

ETT MAGASIN FRÅN ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND 2016

Stina Isakson  – Sveriges Second Hand Profil 2016

Sakletare av rang 

MODESPECIAL: Schyssta barnkläder   

ERIKSHJÄLPEN
1946-2016



2 3

INSPIRATION

Svenskarnas engagemang 
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Bland alla utmärkelser och priser som  
årligen delas ut tycker jag personligen att 
två utmärkelser sticker ut lite extra. Det 
ena är ”Sveriges Second Hand Profil” som 
Erikshjälpen Second Hand Butiker årligen 
delar ut och som i år tilldelas Stina Isakson. 

Om henne och utmärkelsen kan du läsa  
mer på sidan 4. Den andra utmärkelsen 
är ”Årets svensk”, en utmärkelse som 
tidskriften Fokus tilldelat volontären. 
Med andra ord till alla de som frivilligt 

och osjälviskt väljer 
att engagera sig för en 

medmänniska. Att just 
volontären får detta pris 

beror till stor del på att 
2015 var ett exceptionellt 
år med stora skaror 

människor på flykt från krig 
och förföljelse. Myndigheten 
för samhällsskydd och

beredskap, MSB, vittnar 
om att enskilda människors 

och organisationers aktiva 
engagemang senaste året 
varit på en nivå som tidigare 
aldrig skådats. Samtidigt 
som Sverige gjort sig 

känt som världens mest sekulära och 
individualistiska land så är svenskarna i 
ett internationellt perspektiv exceptionellt 
aktiva som volontärer. Mer än hälften av 
den vuxna befolkningen arbetar ideellt. De 
vanligaste motiven är att göra nytta och 
hjälpa andra människor. Det är därför med 
stolthet jag konstaterar att omkring 2 000 
personer väljer att vara volontärer i någon 
av våra omkring 60 second hand-butiker. 
Några av dem kan du läsa om på sidan 30. 
Det är unga som äldre som finner glädje 
och mening i de många arbetsuppgifter 
som finns i en butik. Och det bästa av allt är 
att det finns plats för fler som tillsammans 
med Erikshjälpen vill vara med att förändra 
världen och ge liv åt barns drömmar.

Välkommen till detta nummer av Second 
Hand-magasinet och välkommen som  
volontär!

Tomas Bjöersdorff
Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand Butiker

 
 

Tusen och en skatt
Gå på skattjakt på Erikshjälpen Second Hand och skapa 
din egen orientaliska vrå med siden, sammet, pressat glas 
och skimrande pärlor. Kanske har du också turen att hitta 
någon bortglömd parfymflaska från sekel som flytt?

FOTO: NIHAN WALLENTIN
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”Jag har en ganska vågad stil”

Stina är Sveriges 
Second Hand Profil 
Hennes sprudlande, färgglada stil och härliga second hand-fynd fängslar över 
10 000 personer på Instagram. Med unik fingertoppskänsla och modig inrednings-
filosofi förvandlar hon äldre saker från både slott och koja till skatter i familjens hem. 
Stina Isakson, alias stinainreder, är Sveriges Second Hand Profil 2016. 

Hur känns det att få den här  
utmärkelsen?
– Jag är överväldigad och överraskad men 
väldigt glad! Jag brinner verkligen för se-
cond hand, så det här känns jättekul. 

Vad är det du gillar med second hand?
– Att föremålen man köper har en historia 
och att det oftast bara finns en sak av var-
je sort. Jag gillar också att saker och ting får 
komma till användning igen – man behöver 
inte köpa massproducerat och nytt. Dess-
utom är det spännande att handla second 
hand, man vet aldrig vet vad man hittar. 

Hur skulle du beskriva din inredningsstil?
– Jag har nog en ganska vågad och unik stil 
som är raka motsatsen till det vita och avska-
lade. Mitt motto är ”more is more”. Jag gillar 
allt från funkis till industri och retro och hål-
ler mig inte till en stil – det är nog en av anled-
ningarna till att vårt hem är lite annorlunda. 

Vad inspireras du av?
– Det finns många som delar mitt intres-
se för inredning på Instagram och jag får 
mycket inspiration från andra instagram-
konton. Men jag kan inte lyfta upp någon 
enskild person eller något enskilt konto, jag 
är ganska ombytlig av mig. Jag samlar idé-
er här och där och plockar av det som faller 
mig i smaken. 

Har du några tips till den som vill bli 
bättre på att fynda begagnat?  
–  Går du i second hand-butiker är det bra 
att veta vad du är ute efter. Våga gå på din 
magkänsla och köp det du tycker är fint, då 
kan det inte bli fel.  Själv går jag extremt 
mycket på magkänsla och skiter fullstän-
digt i trender. Hittar jag något jag gillar kö-
per jag det._

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON

FOTO:  ANNA HÅLLAMS OCH PATRIK SVEDBERG

Motivering 
Hennes sprudlande, färgglada 
stil och härliga second hand-
fynd fängslar över 10 000 per-
soner på Instagram. Med unik 
fingertoppskänsla och modig 
inredningsfilosofi förvandlar hon 
äldre saker från både slott och 
koja till skatter i familjens hem.

För sitt stora hjärta för second 
hand och sitt smarta sätt att 
sprida second hand-inspiration 
på sociala medier utnämner  
Erikshjälpen Second Hand 
Butiker Stina Isakson, alias 
stinainreder, till Sveriges Second 
Hand Profil 2016.

Om Sveriges 
Second Hand Profil:
Priset delas ut årligen till en 
person som på ett särskilt 
sätt har utmärkt sig inom 
second hand. 

Pristagaren ska vara 
en person som genom sitt 
engagemang bidrar till ett 
ökat intresse för second 
hand och dess möjligheter 
med ett stort inslag av 
nytänkande. 

Förutom diplom och en 
statyett får pristagaren rätt att 
tilldela ett av Erikshjälpens 
biståndsprojekt motsva-
rande 25 000 kronor.

Läs mer om Stina och hennes familj i 
hemma hos-reportaget på sid 16.

Vinnaren 
av Sveriges 

Second Hand 
Profil 2016

SverigesSecond HandProfil 2016
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HÅLLBART MODE

100%återanvänt
Rosa hemsydd skjorta 40 kronor
Volangbyxor 20 kronor
Knästrumpor 10 kronor
Röda lackskor 40 kronor

Svart 60-talsklänning 180 kronor
Skor av renskinn 95 kronor
Hemslöjdad mössa 55 kronor
Svart 90-talsklänning 75 kronor
Indianfjädrar 35 kronor
Mockaskor 50 kronor

Plommonfärgad hatt 65 kronor
Vadderad 80-talsväst 45 kronor

KUL MODE FÖR DE UNGA. HÅLLBART SÅ IN I NORDEN. FRÅN ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND. 

FOTOGRAF: PATRIK SVEDBERG  MODELLER: DANTE, DELICIA, DEXTER, FELICIA, LEAH, LIV, CLIFF OCH OSKAR. KLÄDER FRÅN ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND BUTIKER I      HUSKVARNA, JÖNKÖPING, NORRKÖPING, SPÅNGA, VÅRBY, UPPSALA OCH  VETLANDA.  

Rosa linne 45 kronor
Blommig 80-talskjol 55 kronor
Vit skjorta 45 kronor
Silvriga jeans 60 kronor
Rosa fluga & gördel 65 kronor/set
Skor privata
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HÅLLBART MODE

Skjorta 70-tal 45 kronor
Hängslen 15 kronor
Randiga jeans 40 kronor
Rutiga skor 35 kronor

Jeansskjorta 40 kronor
Röda shorts 30 kronor  
Vit mössa 25 kronor
Svart-vit hatt 60 kronor
Väskor 40 kronor styck
Tygskor 35 kronor  

Prickig skjorta 70-tal 45 kronor
Svart sammetskjol 35 kronor
Leggings 20 kronor
Lackskor 40 kronor
Svärd och hatt 15 kronor/st

Gruppbilden på nästa sida:

STÅENDE FRÅN VÄNSTER:

Liv:
Ljusblå 70-tals-tröja 35 kronor
Cerisa träningsshorts 25 kronor
Boxhandskar 60 kronor
Plastsandaletter 40 kronor

Matheo:
Blått stickat set shorts och 
kofta 50-tal 90 kronor
Vit body 15 kronor

Felicia:
Vitt linne 15 kronor
Prickig kjol 35 kronor
Vita skor 35 kronor

Oskar:
Gul mössa 15 kronor
Superman-tröja 25 kronor
Röda badshorts 15 kronor
Hängslen 15 kronor
Tygskor 35 kronor

SITTANDE FRÅN VÄNSTER:

Delicia:
Rutig klänning 40-tal 90 kronor
Grön rosett 20 kronor
Tygskor 30 kronor

Dexter:
Vit skjorta 45 kronor
Grön kofta 65 kronor
Röda shorts 35 kronor
Plommonfärgad hatt 65 kronor
Converseskor 40 kronor

Dante:
Randig tröja 15 kronor
Svarta shorts 35 kronor
Rutiga skor 35 kronor

Cliff:
Grön mössa 15 kronor
Gul luvtröja 40 kronor
Blå t-shirt 25 kronor
Röda shorts 30 kronor
Tygskor 35 kronor
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HÅLLBART MODE

Rutig klänning 60-tal 160 kronor
Knästrumpor 15 kronor
Rosett 25 kronor

Randiga jeans 40 kronor
Gummistövlar 45 kronor
Rutig flanellskjorta 40 kronor
Fjällrävenjacka 70-tal 80 kronor

Sjal i håret 25 kronor
Gul hemstickad tröja 60 kronor
Vit body 15 kronor
Beige stickade hängselbyxor 50-tal 55 kronor
Knästrumpor 10 kronor
Bruna skinnskor 35 kronor

Kappa 50-tal 180 kronor
Rutig skjorta 40 kronor
Flätat bälte 15 kronor
Jeanskjol 90-tal 55 kronor
Vita skor 40 kronor
Runda glasögon sköldpaddsfärgade 
25 kronor

Vit tröja 25 kronor
Blommiga hemmasydda 
shorts 25 kronor
Vita skor 20 kronor
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Ljusblå 70-tals-tröja 35 kronor
Cerise träningsshorts 25 kronor
Boxhandskar 60 kronor
Plastsandaletter 40 kronor

HÅLLBART MODE

Vit skjorta  45 kronor
Blommig 80-talsväst 45 kronor
Blommiga bermudashorts 45 kronor
Svarta skor 40 kronor
Vit hatt 65 kronor
Käpp 60 kronor
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Nina Hindrikson som studerar mönster-
konstruktion och design på Tillskäraraka-
demin fick en svart 80-talsklänning, med 
axelvaddar och mycket drapering, att 
arbeta med.

– Jag fick lära mig att ta ett existeran-
de plagg och göra om det till någonting 
som passar min estetik, det var en utma-
ning! säger hon.

Hon gjorde om plagget till en klänning 
med 20-talskänsla, med låg midja och vo-
langer samt en cape att slänga över axeln.

– Det blev en ganska svårburen och da-

mig klänning, men väldigt bekväm i jersey 
och viskos, säger Nina Hindrikson.

Hennes och de andra elevernas om-
gjorda plagg såldes sedan vid ett event i 
Erikshjälpen Second Hand i Spånga. 

De senaste åren har det för Nina blivit 
allt viktigare att tänka mer på vad hon 
köper, vart det kommer ifrån och hur pro-
duktionsprocessen har gått till, både med 

miljö och människor i åtanke. _

TEXT: SOFIA DENZLER 

FOTO: PRIVAT/NIHAN WALLENTIN

Fantastiska kreationer 
av gamla klänningar
Av skänkta second hand-kläder gör elever från Stockholms Tillskärar- 
akademi helt nya kreationer. Eleverna tvingas tänka bakvänt i konstruk-
tionsprocessen men visar potentialen i att göra om gammalt till nytt.

Student-
samarbete

Skor blev talande  
konstverk
Grundskoleelever från Jönköping fick i uppdrag 

att göra konst som kommunicerar ett 
budskap, men utan att slösa på 

jordens resurser.
Barnen använde skor som 
köpts hos Erikshjälpen 

Second Hand och skapade 
sedan en kör av skoansik-
ten. Skokören spred också 

barnens tankar om vad de 
behöver för att må bra.

Skorna blev även till ett 
världshav av fiskar, med 
budskap om att vi behöver 

vara rädda om vatten och hav.
Skokonstverken ställdes ut på 

Jönköpings Läns Museum.
Foto: PRIVAT

Rostig lampa = dyrgrip
När Erikshjälpen Second Hand Lund City fick in 
en rostig och lite skadad lampa funderade de 
över om det ens var lönt att försöka sälja den. 
Kanske var det bättre att slänga den direkt? 
Men så dök en liknande lampa upp på en de-
signutställning. Det visade sig att lampan som 
lämnats till Lund-butiken var designad av Greta 
Grossman. Butiken gjorde en skyltning med 
Grasshopper-lampan och första kunden som 
kom in köpte den. För 17 000 kronor.

Gudrun – trognaste 
volontären 
I Vetlanda finns Erikshjälpens äldsta second 
hand-butik. Här finns också den volontär som 
arbetat allra längst. Gudrun Gustafsson har 
varit med ända sedan butiken öppnade 1990. 

 – Jag har alltid trivts jättebra. 
Vi har en så underbart 

bra kamratskap här. Jag 
brinner för att hjälpa 
andra och har alltid 
gjort det, säger hon. 

Under de 26 år som 
Gudrun varit volontär 

har hon jobbat i kafédelen. 

Sven-Göran  
Erikssons skiva
Det går att hitta både det ena och 
det andra i Erikshjälpens second 
hand-butiker. Det är kanske 
tveksamt om den här skivan, som 
vi hittade i Norrköpingsbutiken, 
någonsin blev en större hit? 

Hänga på låset
Några minuter före öppningsdags brukar köerna utanför 
butikerna ringla långa. Pälsmössa kan vara en bra grej om 
man vill hålla värmen utanför Erikshjälpens allra nordligaste 
butik i Sollefteå. 

Lyckat i Kristianstad
Japp, ni ser rätt! Det fanns både en Semi-
pendel modell STOR från Gubi och ett antal 
klassiska trästolar i svart böjträ till försäljning 
när Erikshjälpen Second Hand i Kristianstad 
nyöppnade! Och så den jättefina silverkan-
delabern med en snirklig text ” Till Direktör 
Wallgren från tacksamma elever 1908.” Så 
rörande fint!

Tre syskon med samma smak
Det är inte helt ovanligt att möbler och prylar som köps 
i någon av Erikshjälpens butiker efter en tid läm-
nas tillbaka för att sedan säljas på nytt.  
Men att tre systrar – vid tre olika tillfällen 
– köper exakt samma soffa är nog unikt. 

Så här lyder storyn: En tjej som skulle 
flytta till sin första studentlägenhet köpte 
en turkos soffa på Erikshjälpen Second 
Hand i Eslöv. Efter en tid flyttade hon hem till 
sina föräldrar igen. Och eftersom hon inte hade plats 
för soffan längre lämnade hon tillbaka den.   
När tjejens syster fick reda på att hon gjort sig av med soffan, 
körde systern bums till butiken och köpte den. Soffan var i sys-
terns ägo en tid, men till slut lämnade även hon tillbaka den. Och 
gissa vem som fick nys om detta och kände sig tvungen att åka till 
butiken och köpa den? Jo, den tredje systern!  

2150
böcker såldes i Erikshjälpens Second Hands 
monter ”Sveriges mest inaktuella bokhandel” 
på bokmässan i Göteborg i höstas. Alla intäkter 
gick till Erikshjälpens arbete för barn på flykt.  

NOTERAT

FÖRE

EFTER
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Läsa en bok, leka med barn-
barnen, äta mat eller låta 
vänner sova över. Familjen 
Pohjanthäti i Tvååker vann 
Erikshjälpens remaketäv-
ling. Med enkla medel och 
second hand-prylar för-
vandlades deras förråd till 
en mysig plats med många 
funktioner.   

”More is more”

Sveriges
Second Hand 

Profil 2016

Avskalat och stilrent? Knappast!  
Loppisfantasten Stina Isakson inreder enligt mottot ”more is more” och i den 

stora villan från 1907 proppar hon in så mycket second hand-prylar som det bara går. 
Resultatet är ett levande och lekfullt hem som hela familjen trivs i. 

HEMMA HOS
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För två år sedan köpte familjen Isakson 
sitt drömhus – en stor trävilla från 1907 
i ett attraktivt område i Jönköping. De 
hade spanat på de vackra husen i områ-
det ett tag, och lyckan när de fick möjlig-
het att köpa ett av dem var stor. 

– Vi föll för rymden och potentialen. 
Huset är 276 kvadrat om man räknar 
med källare och vind och det var helt 
orört på många plan. Det är väldigt char-
migt, med många vinklar och vrår, berät-
tar Stina Isakson. 

Sedan familjen flyttade in har huset 
mer eller mindre genomgått en totalför-
vandling. Och Stina, som är en sakletare 
av rang, njuter av att familjen äntligen 
fått gott om plats för alla prylar hon sam-
lat på sig genom åren. 

– Jag besöker loppisar och second 
hand-butiker varje helg. Det är ett intres-
se jag haft länge, mamma gick mycket på 
loppis och det smittade väl av sig. När jag 
handlar går jag extremt mycket på mag-
känsla och skiter fullständigt i trender. 
Hittar jag något jag gillar så köper jag 
det, säger hon. 

Stina beskriver sin inredningsstil som en 
blandning av många olika stilar, där det 
ryms allt från väldigt retro inredning till 
lite råare industri. Att hon varit en sam-
lare länge blir tydligt när vi får en rund-
tur i familjens hus. Second hand-fynden 
återfinns i varje hörn. Det är oräkneliga 
stringhyllor, fantastiska samlingar av allt 
från pressglas till plåtburkar, pinnsoffor, 
gamla köpmansdiskar och arkivskåp, fina 
leksaker från förr och mycket, mycket 
mer… 

– Jag älskar färg och prylar och prop-
par in så mycket jag bara kan. Ibland lik-
nas jag vid Pippi och huset vid Villa Ville-
kulla. Jag kan förstå det, jag gillar hennes 
hus, skrattar Stina.

Stina har inte bara god känsla för färg 
och form – hon har också en förmåga att 
hitta nya, spännande användningsområ-

den för sina fynd. På ett gammalt flask-
torkställ i köket hänger udda koppar, ett 
kalsongskåp från en nedlagd klädaffär 
har blivit perfekt leksaksförvaring och i 
ett gammalt köksskåp i sekelskiftesstil är 
sovrums-tv:n gömd. Ofta är det maken 
Magnus som får rycka in och såga och 
skruva när Stina kommer med en ny idé. 

– Jag har inte alls samma drivkraft och 
intresse för inredning, men jag tycker ju 
att det blir fint. Och jag hjälper gärna till 
med det jag kan, säger han.  

Några second hand-rundor hänger 
Magnus inte med på – det gör däremot 
barnen Måns, 7 och Lovis, 4. I deras färg-
sprakande rum på övervåningen ryms 
både mammas fynd och deras egna. 

– Jag gillar att gå på second hand. Jag 
brukar köpa leksaker. Helst lego, säger 
Måns.

– Och jag tycker om att leka affär, be-
rättar Lovis glatt och visar stolt upp sin 
gröna, charmiga kassaapparat. _  

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON

FOTO: PATRIK SVEDBERG

HEMMA HOS

Familjen: Stina Isakson, lärare och Magnus 
Isakson, biträdande lagerchef. Barnen Måns, 
7 och Lovis, 4.

Bor: I en trävilla från 1907 på 276 kvadrat i 
närheten av stadsparken i Jönköping. 

Intressen: Inreda, renovera, träna (bland 
annat friskis&svettis och löpning).

Stinas favoritfynd: En 3,5 meter lång gam-
mal köpmandisk köpt på Blocket av en familj 
som totalrev en gammal lanthandel. En grön 
retrofåtölj i skinn, inhandlad på Erikshjälpen. 

Instagram: @stinainreder

Stina Isakson

Planlösningen i äldre hus är ofta lite knepiga, med många vinklar 
och vrår. Men familjen Isakson har varit bra på att utnyttja även 
de mer svårmöblerade utrymmena. Här har Stina inrett en 
trivsam pysselhörna i anslutning till familjens sovrum.

Kryddhyllan som kaklats in i ett hörn i köket köpte Stina långt 
innan hon och Magnus fick möjlighet att skapa sitt drömkök. 
Planen var redan från början att bygga in den på något sätt. 

När jag handlar går 
jag extremt mycket på 
magkänsla och skiter 
fullständigt i trender. 
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Inredningen hemma hos familjen Isakson är lekfull och 
färgglad. ”Folk säger ibland att jag är som Pippi och vårt 
hus som Villa Villekulla. Det kan jag förstå”, säger Stina, 
som gärna lyfter fram barnens leksaker i stället för att 
gömma dem i skåp och lådor. Den gula klädhängaren 
till vänster hittade hon hos den lokala idrottsföreningen 
som skulle slänga den. Här hänger utklädningskläder, 
peruker och roliga hattar.

Lovis rum, till höger, är fullproppat med loppisfynd. Den 
charmiga lilla barnsängen, som står framför Lovis säng, 
är köpt på Erikshjälpen Second Hand i Jönköping.

HEMMA HOS
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Måns färgsprakande rum är i ständig förändring. 
Här finns mycket bra förvaring.  Det gamla arkiv-
skåpet rymmer massor av småpryttlar och i de 
många resväskorna finns allt från lego till bilder-
böcker. ”Resväskor är fortfarande väldigt billigt i 
de flesta second hand-butiker och är skitbra att 
förvara allt möjligt i”, säger Stina.  

Den gamla kassaaparaten i vardagsrummet är 
fylld med chokladpengar. Måns och Lovis plockar 
alltid några stycken var på lördagar.

I väntan på en större renovering av lilla toaletten 
på nedre plan har Stina pimpat den med hjälp av 
färgstarka, härliga tapetprover. 

HEMMA HOS



UTDELNING AV SVERIGES 
SECOND HANDPROFIL 
2016
Stina ”Stinainreder” 
Isakson tar emot ut-
märkelsen Sveriges 
Second Hand Profil. 
Se på hemsidan  
när och var.  
Välkommen! 

ERIKSHJÄLPEN FYLLER 70 ÅR
År 1946 drog Erik Nilsson igång det arbete 
som med tiden kom att kallas Erikshjälpen. 
Erikshjälpens jubileum, i dag 70 år senare, upp-
märksammas på många olika sätt under året. 
En 70-åring med barnasinnet i behåll. 

MARS

17
Torsdag

ERIKSDAGEN
Eriksdagen firas i second hand-butiker-
na till minne av Erikshjälpens grundare 
Erik Nilsson. I år uppmärksammas att 
det var 70 år sedan Erik Nilsson 
startade sin hjälpverksamhet 
som sedan blev till Eriks-
hjälpen. Under Eriksdagen 
delas också Eriksstipendiet 
ut till engagerade barn- och 
ungdomsledare i de kommu-
ner där Erikshjälpen Second 
Hands butiker finns.

APRIL

23
Lördag

25

HÄNDER PÅ ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND 2016

JULKAMPANJ I 
BUTIKERNA
Erikshjälpen 
Second Hands 
julkampanj börjar 
synas i butikerna, 
med uppmuntran till 
hållbar julshopping.

NOMINERA 
SVERIGES 
SECOND HAND 
PROFIL 2017 
Vem vill du se som 
nästa års Second Hand 
Profil? Nominera via  
vår hemsida, senast 

31 oktober.

ÖPPNING AV EN NY BUTIK I 
GÖTEBORGSOMRÅDET
Den nya butiken kommer öppnas i Kortedala under våren, i 
samarbete med Svenska kyrkan i Bergsjön. Sedan tidigare finns 
även Erikshjälpen Second Hand i Högsbo, Västra Frölunda.

VÄRLDENS BARN
Erikshjälpen Second Hand 
skänker dagskassorna till 
insamlingen Världens Barn. 
Erikshjälpen är en av många 
organisationer som  
deltar i insamlingen  
och får del av  
insamlade medel. 

J
A

N
U

A
R

I 2
0

1
6

 | F
E

B
R

U
A

R
I 2

0
1

6
 | M

A
R

S
 2

0
1

6
 | A

P
R

IL
 2

0
1

6
 | M

A
J

 2
0

1
6

 | J
U

N
I 2

0
1

6
 | J

U
L

I 2
0

1
6

 | A
U

G
U

S
T

I 2
0

1
6

 | S
E

P
T

E
M

B
E

R
 2

0
1

6
 | O

K
T

O
B

E
R

 2
0

1
6

 | N
O

V
E

M
B

E
R

 2
0

1
6

 | D
E

C
E

M
B

E
R

 2
0

1
6

OKTOBER

31
Måndag

OKTOBER

8
Lördag

NY LOKAL I SKÖVDE
Erikshjälpen Second Hand i Skövde  
flyttar till nya lokaler på Lundenvägen 4.

MAJ

7
Lördag

NOVEMBER

14
Måndag

BOKMÄSSAN
Besök Sveriges mest inaktuella bokhandel  
när Erikshjälpen Second Hand ställer ut på  
Bokmässan i Göteborg..

22-25 september!

SEPTEMBER

22
Torsdag

24

Vet du något fritids, språkkafé, ungdomsgård eller annat 
rum som du tycker borde få en ordentlig omgörning? Lite 
färg, bättre inredning, roliga praktiska lösningar? Var med 
och tävla om att få en remake. Ni får hjälp med planering 
och genomförande och ni ställer upp med många som 
hjälper till att fixa rummet. 
Ansök på erikshjalpen.se/remake senast 31 juli 2016. 
Fyll i tävlingsformuläret och skicka med bild på rummet. 
Remaken sker i oktober.

SverigesSecond HandProfil 2017

JULI

31
Söndag

Trygga hem 
Livet för ett barn på gatan är fullt av våld, 
utsatthet, droger och hunger. En del barn 
bor på gatan för att de förlorat sina föräldrar 
i hiv/aids. Andra har familjen kvar, men flyr 
undan fattigdom eller våld i hemmet.

I Kenya och Uganda stöttar Erikshjälpen 
flera center som tar emot gatubarn en tid 
medan de får hjälp att återintegreras i famil-
jen eller i en fosterfamilj. För Erikshjälpen 
är det viktigt att arbeta för att fler barn ska 
få växa upp i trygga hem, både utomlands 
och i Sverige.

Det handlar om att ge föräldrar bättre 
kunskap om hur man tar hand om sina barn, 
fånga upp barn som hamnat snett och hjälpa 
barn på institution att komma hem till en 
familj.

Viktigt att prata om 
barns rättigheter 
I Sverige arbetar Erikshjälpen bland annat 
med att prata med barn om barns rättighe-
ter utifrån barnkonventionen. 

Genom skolprojektet och skoltidningen 
Rafiki finns material för pedagoger att jobba 
med frågor kring hur barn har det i andra 
länder. 

I södra Sverige jobbar ”Alla barn är 
viktiga” med musik och kreativitet för att 
barn i förskoleåldern upp till klass fem ska få 
lära sig om barns rättigheter. Materialet är 
speciellt framtaget av pedagoger och består 
av en cd-skiva med sånger, en bok och olika 
övningar. 

Utanför Göteborg erbjuder ”Barnrätts-
äventyret” en aktivitetsfylld skoldag för mel-
lanstadieklasser med utmaningar, diskussio-
ner och musik.

Hit går pengarna
Erikshjälpen Second Hand Butiker är en ideell förening som samarbetar med lokala 
föreningar och församlingar i Sverige. Syftet med butikerna är att generera pengar 
till bistånd, både i Sverige och utomlands. Medlen delas mellan Insamlingsstiftelsen 
Erikshjälpen och butikens lokala samarbetspartners.

Kort om 
Erikshjälpen

Erikshjälpen grundades av ett  
barn för att hjälpa andra barn.

Erik Nilsson var en småländsk pojke 
som föddes 1929. Han hade blödar-
sjuka och tillbringade mycket tid på 
sjukhus. Men istället för att tycka 
synd om sig själv började han sända 
hälsningar och presenter för att 
uppmuntra andra sjuka barn. Han 
fick adresser genom att lyssna på 
radioprogrammet Barnens brevlåda 
med Sven Jerring. Redan 1946, då Erik 
var 17 år, var arbetet etablerat.

Några år senare tog verksamheten 
fart, då Erik intervjuades i radio av just 
Sven Jerring. Gåvor började strömma 
in när människor i hela landet hörde 
talas om Eriks arbete.

Erik, som kallades Farbror Erik, dog 
1966 och hann bara bli 37 år gammal. 
Men arbetet han startade lever vidare 
och i dag får tusentals utsatta barn 
och familjer runt om i världen möjlig-
het till utbildning och försörjning och 
kan själva vara med och forma sin 
framtid.

Genom Erikshjälpen går stödet 

från butikerna bland annat till:

ERIKSHJÄLPEN
1946-2016

TÄVLA OM
 REMAKE
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Det är en regnig tisdag och och Eriks-
hjälpen Second Hand på Stora Södergatan 
i Lund ska just öppna. Bland de första i kön 
utanför dörren står Fredrick Niemi, som 
cyklar hit nästan varje tisdag butiken är öp-
pen.

– Det kan ju stå någon gammal dator här 
som jag måste rädda, säger han.

Med raska steg går han in till teknikavdel-
ningen men i dag hittar han inget där, allt 
är för nytt. Han fortsätter till leksaksavdel-
ningen.

– Här kan man göra riktiga fynd. Den här 
är från 1978, säger Fredrick Niemi och lyfter 
upp ett gosedjur som ser ut som grodan Ker-
mit i Mupparna.

– Jag har faktiskt en likadan hemma, men 
som är i lite bättre skick.

Erikshjälpen Second Hand i Lund har 
funnits sedan 1991. Fredrick Niemi började 
besöka butiken 1996, när han var sex år och 
intresset för retroteknik tog fart.

– Brorsan köpte en Amiga-tidning. Där 
såg vi att det fanns annat än Windows-dato-
rer, lite äldre datorer, och det verkade häf-
tigt. Så då ville vi ha en sådan för att testa 

och vi lärde oss att laga datorerna, berättar 
Fredrick Niemi.

Sedan dess har Erikshjälpen-butiken i 
Lund vuxit i etapper, liksom Fredrick Nie-
mis samling av 80-talsdatorer och andra 
teknikprylar. Fredrick märker att många 
vuxna ser 80- och 90-talsteknik som skräp. 
Men bland barnen som fötts kring eller ef-
ter millennieskiftet ser han däremot ett väx-
ande intresse.

– När jag står på loppisar händer det 
ibland att barn kommer fram och frågar vad 
ett kassettband är. Då får man förklara att 
det finns musik lagrat på bandet. Barnen, 
som är vana vid musik via streaming på in-
ternet, tycker att det är fantastiskt. Det är 
format som de inte känner till, men de vill 
uppleva det, säger Fredrick Niemi.

Att unga intresserar sig för äldre musik-
format är något som märks också i Lundbu-
tiken. Stefan Jamroz som jobbar på elavdel-
ningen tror att en del ungdomar tröttnat på 
den många gånger dåliga ljudkvaliteten vid 
lyssning av musik via mobiltelefon.
– Jag får ofta frågan om vi har skivspelare 

i lager, framför allt från unga. Avdelningen 
med LP-skivor är också välbesökt och de 
säljer väldigt bra. Kanske har de unga fått 
ta över sina föräldrars skivsamling och upp-
täckt ett annat ljud än det de kan få i en mo-
biltelefon, säger han.

Efter att Fredrick Niemi köpt en Guns N’ 
Roses-cd till en kompis och en Beatles-cd till 
brorsan beger vi oss hem till Fredrick, för 
att titta på de datorer han hittills har räddat. 
Fredrick har ställt fram många av datorerna 

”Barn ska 
inte behöva fråga vad 
ett kassettband är”

Han ser gamla datorer 
som designföremål och 
värnar ett kulturarv som 
riskerar att hamna på tippen. 
Hos Fredrick Niemi trängs 
80-talsdatorer och en 
gammal videobandspe-
lare som väntar på  Abba.

i köket. På de flesta står det Commodore.
– Det är mitt favoritmärke, säger han.

På 80-talet började Commodore göra dato-
rer för spelmarknaden och sedan gick ut-
vecklingen snabbt framåt.

Fredrick startar en av datorerna och 
plockar fram datorspelet Stugan från 1984. 
”Äventyrsspel” står det på omslaget.

– Det här spelet hittade jag på Erikshjäl-
pen i Lund. Jag skulle gissa att det inte finns 
så många kvar av det här. Det är gjort i Små-
land och textbaserat. Det är riktigt exklu-
sivt, speciellt när man har en dator som det 
funkar på, säger han.

På datorskärmen dyker det upp en enkel, 
grön bild på en stuga. Det är den enda bil-
den i spelet. Sedan blir det text och den som 
spelar får göra olika val, gällande att gå åt 
olika riktningar eller öppna dörrar. Vi spe-
lar en stund, men något större äventyr blir 
det kanske aldrig.

Fredrick Niemi hoppas att en dag kunna 
använda sin tekniksamling till någon slags 
museiverksamhet, så att barn och unga kan 
få testa gammal teknik och lära sig om den 

historiska utvecklingen fram till den teknik 
vi använder nu.

Redan i dag använder han Youtube för 
att informera om retroteknik. Fredrick och 
hans bror har också planer för ett humoris-
tiskt teknikprogram för alla åldrar, som ger 
ny, spännande kunskap till unga tittare och 
en nostalgitripp till de äldre. Värd i Youtu-
be-programmet blir dockan Fredde, som 
Fredrick har sytt.

– Barn ska inte behöva fråga vad ett kas-
settband är, när de ser en kassett ska de 
kunna säga ”aha det här är ett kassettband, 
det har Fredde sagt på Youtube. Jag vet hur 
det funkar”.

Fredrick öppnar en dörr till en studio där 
det är överfullt med olika tekniska prylar. 
Han plockar fram en videobandspelare som 
är tillverkad i början på 70-talet.

– När Abba var med i Melodifestivalen 
1973 råkade SVT radera bilden på detta, det 
finns bara ljudupptagning. Likadant med 
den första säsongen av Trazan och Banarne, 
som också raderades, säger Fredrick Niemi.

Han pluggar in videobandspelaren till el 

och den kör igång direkt. Med den skulle 
Fredrick Niemi kunna föra över Abba-fram-
trädandet eller Trazan och Banarne till en 
dator. Om någon som köpte videobandspe-
lare tidigt alltså spelade in dessa program 
och har kvar banden.

– Det måste finnas där ute, säger han.

Fredrick Niemi samlar inte på gamla dato-
rer och retroteknik i något ekonomiskt syf-
te. Han ser det mer som att han räddar delar 
av ett kulturarv. Han tycker det är synd att 
så många slänger gammal teknik istället för 
att sälja eller skänka prylarna.

– Jag tycker om designen på gammal elek-
tronik. Datorer ser inte ut så här i dag. Och 
det är kul att se hur de presterar i dagsläget, 
hur bra de är. Det finns spel som fortfarande 
utvecklas för de här, som man kan få tag i på 
nätet och ladda ner på diskett. Nu för tiden 
finns det ju många barn som inte ens vet 
vad en diskett är. Men när jag någon gång 
i framtiden har startat mitt museum vill jag 
att de ska kunna komma till mig och testa._  

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

Med hjälp av dockor gör Fredrick Niemi och hans bror ett Youtu-
beprogram som på ett roligt sätt berättar om retroteknik.

Det småländska äventyrsspelet Stugan är ett textbaserat spel 
från 1980-talet.

Fredrick Niemi är stamkund på flera loppisar och second hand-
butiker och besöker Erikshjälpen i Lund nästan varje tisdag.

Commodore är Fredrick Niemis favoritdatormärke.

DATORERNAS UNGDOM

1950-talet: Sverige fick sin första dator.

1960-talet: En svensk IT-industri växte 
fram och datorn kunde användas till allt 
mer.

1970-talet: Datorerna blev mindre och 
billigare, så att mindre företag och till och 
med privatpersoner kunde börja använda 
dem.

1980-talet: Den första PC:n kom och 
musen introducerades.

Källa: tekniskamuseet.se



28 29

Hur ser ditt 
drömrum ut?

Signe Olofsgård, 6 år,  
Kråkshult

– Jag vill ha röd- och blåran-
diga tapeter och en jättestor 
tavla med två hundar på. 
Sedan ska det finnas en hylla 
med rosor på och en säng i 
rummet. 

Noah Fox Bergström, 5 år, 
Norrköping

– Jag vill ha ett stridsflygplan 
som säng, eller också ska det 
flyga över mig när jag sover. 
Mormor och morfar kan vara 
där för de är så bra. Och så en 
katt, en levande. De är så söta.

Teresia Gustafsson, 6 år,  
Edshult

– Det ska vara jättestort, så 
man kan springa runt i det. 
Väggarna ska vara rosa. Och 
sängen ska vara högt upp, nära 
taket. 

Simon Björnstad, 5 år,  
Stockholm

– Det ska vara mycket grått 
och en tapet med Blixten 
McQueen på. Han kör snabbt, 
jag gillar honom. Och så vill jag 
ha en jättesnabb bil och kanske 
en vanlig säng.

Lekfullt
MED LOPPISFYNDEN I BARNRUMMET

Fluffigaste balettkjolslampan görs enkelt 
av en lampskärmsstomme och en tyll- eller 
spetsgardin. Riv eller klipp remsor av tyget 
som är lite mer än dubbelt så långa som 
lampskärmen, vik dem dubbelt över lamp-
stommens övre ring, och fäst dem med en 
knut runt den undre ringen. Låt ändarna på 
knuten spreta.

Sidor ur en trasig gammal bilderbok blir 
 fina småtavlor på väggen.

Ingen annanstans gör sig de udda 
second hand-fynden så bra som i 
barnrummet! Tänk i nya banor och 
använd saker till något de kanske inte 
var tänkta till från början. Förvara 
tågbanan och utklädningskläderna 
i koffertar, gör en griffeltavla av den 
begagnade tavelramen, eller varför 
inte en originell lampskärm av tyll-
gardinen? Johanna i Kulla tipsar!

Johanna 
i Kulla
Namn: Johanna  
Salminen Karlsson
Familj: Maken Jonas Karls-
son, bonde, och barnen 
Edith, 5, Sixten, 3 och en 
bebis på väg i mars. 
Gör: frilansar som stylist 
och skribent  
Bor: Kulla Gård, Pelarne
Instagram: @johannaikulla 
 

En sliten byrå piggas lätt 
upp med färg. I ett barnrum 
är det extra roligt att få gå 
loss med färg! Våga måla i 
olika nyanser, eller kanske 
till och med tapetsera 
någon av byrålådorna.

Koffertar är perfekt som 
förvaring till alla småprytt-
lar barnen har. Dessutom är 
de roliga att leka med!

Kuddarna i gungstolen är sydda av olika loppisfyndade  
tyg-stuvar. För att skapa en enhetlig men ändå lekfull känsla – 
utgå från ett tyg som får vara med någonstans i varje kudde, 
men använd gärna olika färger och mönster till resten!
Mysigaste nattljuset för mörkrädda små: Fäst udda  
små lampskärmar på en ledlampslinga.
Griffeltavlan är gjord av en tavelram och en 
plywoodskiva som målats med griffeltavlefärg.

FOTO: JOHANNA I KULLA
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Elke Johansson flyttade till en ny ort för att bli butiksvolontär. Martina 
Hermansson handlar second hand för att kunna klä sig som hon vill. 
Runt om i landet är Erikshjälpens second hand-butiker viktiga platser för 
många människor. Följ med till tre butiker och upptäck kamratskap, 
passion och en och annan orgel.

BUTIKSREPORTAGE

 Följ med en dag på  
second hand-resa

11.55 
Norrköping

Åke Persson och Hans Apler trivs med att jobba i Kungsbackabutikens gåvomottagning. Trots att det 
kommer och går mycket olika människor i butiken uppstår få konflikter. Folk är måna om varandra och har 
roligt ihop. ”Jag har varit här i ett och ett halvt år och det har aldrig varit något tjafs”, säger Hans.

Flera fina dragspel har skänkts till Kungs-
backabutiken, bland annat ett som ser 
riktigt gammalt ut.

10.10 
Kungsbacka

F R Å N  KU N G S B AC K A V I A N O R R K Ö P I N G  T I L L A RV I K A

Åke Persson tar hand om de saker som 
Kristina Sporrsäter vill skänka. Han passar 
också på att klappa Kristinas hund.

ÅKE PERSSON
Ålder: 87
Bor: Kungsbacka
Gör: Pensionär och 
volontär på Erikshjälpen 
Second Hand
Intressen: Ta det lugnt, 
umgås med barn och 
barnbarn

HANS APLER
Ålder: 62
Bor: Onsala
Gör: Medarbetare på  
Erikshjälpen Second  
Hand Kungsbacka
Intressen: Umgås med 
barnen, segla

Åke har varit volontär i butiken i ungefär tre 
och ett halvt år.

– Att vara i gåvomottagningen passar mig 
bra. Jag är uppvuxen i Kungsbacka och har 
jobbat inom räddningstjänsten så jag kän-
ner en massa människor och känner igen 
många av dem som kommer hit och skänker 
saker. Men jag minns inte alltid vad de heter.

Hans Apler blev placerad här från kom-
petenscentrum via Arbetsförmedlingen. 
Han är en av dem som är med och värderar 
saker och han är bra på att känna igen ex-
empelvis mer värdefulla lampor.

– Vi får ju in en del riktigt fina grejer, till 
exempel Orrefors glaslampor från 50- och 
60-tal, säger han.

Hans visar en bänk de fick in förra freda-
gen. Den är gjord av jakaranda och det krävs 
intyg av Jordbruksverket för att sälja den. 

– När folk lämnar in en sådan har de för-
modligen ingen aning om vad de lämnar in. 
Snittpriset på de senaste sådana bänkarna 
ligger på runt 9 000 kronor.

Ju närmare butiksöppning klockan blir 
desto mer saker kommer det in till gåvo-
mottagningen. Åke Persson hjälper Kristina 
Sporrsäter att bära in grejer från bilen.

– Jag har städat på vinden och hittat en 
del saker som jag vill lämna, säger Kristina.

Under förmiddagen kommer det in 
Rörstrand-porslin, en 

något suspekt halm-
åsna och fler kas-
sar med kläder. Det 
kommer också in 
en använd toalett-

borste, som hamnar direkt i plaståtervin-
ningen. Många som skänker saker har sor-
terat ut sådant som de tror är säljbart, men 
en del lämnar tyvärr in saker som inte alls 
borde komma till butiken. Det händer också 
att folk råkar lämna in saker utan att de är 
medvetna om det.

– Jag minns en kvinna som letade efter sin 
garageöppnare, hon kom inte in i garaget. 
Hon trodde att hon hade råkat skänka den 
hit, säger Åke.

Från beredningen innanför gåvomot-
tagningen hörs dragspelstoner. Flera både 
äldre och nyare dragspel har skänkts till 
butiken och de putsas och testas innan de 
ställs ut till försäljning. Ute i butiken finns 
fler instrument, bland annat två orglar. Det 
är kanske inte så många Kungsbackabor 
som är intresserade av orglar men det finns 
en ganska långhårig, känd rocksångare och 
musiker, bosatt i kommunen, som ofta kö-
per de orglar som ställs ut i butiken.

Hösten 2015 hade Kungsbackabutiken 
funnits i tre år. Det fanns ett stort intresse 
när den öppnade och efter hand har butiken 
blivit mer och mer välbesökt.

– Det har varit en härlig uppgång hela 
tiden. Vi har så många fantastiska medar-
betare i butiken som gör det här miraklet, 
säger butikschef Camilla Proietti.

Martina Hermansson

En gång kom en kvinna och lämnade in en 
helt ny, oanvänd bröllopsklänning som hon 
aldrig ville se mer. En annan gång fick de in 
50 aktiebrev från tidigt 1900-tal.

– Vi får in vansinnigt mycket grejer och 
framför allt träffar vi väldigt mycket folk, 
säger Hans Apler, en av dem som jobbar i 
gåvomottagningen på Erikshjälpen Second 
Hand i Kungsbacka.

Det är knappt två timmar kvar tills buti-
ken öppnar för dagen. Med jämna mellan-
rum kommer det personer som vill skänka 
saker. Medarbetarna i gåvomottagningen 
skojar och småkivas med varandra medan 
de tar hand om gåvorna.

– Nestorn här är gentlemannen Åke, han 
har varit här sedan ett halvår innan butiken 
öppnade, säger Hans Apler.

– Jag tillhör inventarierna, säger Åke 
Persson.

– Åke, låtsas nu inte jobba utan sätt dig 
här så att du kan fotograferas, skojar Hans.

– Har du hört? Det är bara påhopp stup 
i kvarten. Vi får in en del rätt märkliga fi-
gurer här ute, till exempel Hans, säger Åke 
med glimten i ögat.

Bakom kivandet ryms både kamratskap 
och en stor dos omtanke. För en tid sedan 
opererades Åke Persson och blev sedan 
tvungen att hålla sig hemma.

– Då servade Hans mig. Han kom hem 
med en kasse filmer som jag kunde titta på 
och när de var slut kom han med nya. Det 
var hyggligt gjort, säger han.

Dörren till gåvomottagningen öppnas 
och in kommer Peter Lundin med flera 
kassar barnkläder. Kläderna kommer från 
organisationen Pay it forward, som samlar 
in kläder till flyktingar. Just nu är behovet 
av barnkläder inte så stort och därför läm-
nar organisationen vidare kläder till second 
hand.

– Jag kommer nog med en omgång till se-
nare i dag, säger Peter Lundin.

Hans, Åke och de andra medarbetarna tar 
hand om klädkassarna.

– Det är väldigt trevligt här i gåvomottag-
ningen, det får jag säga. Folk är hyggliga när 
de kommer, säger Åke Persson.

Utanför Erikshjälpen Second Hand i 
Norrköping är det kö och inne i butiken 
sker de sista förberedelserna innan det är 
dags för öppning.

– Jag öppnar dörren, ropar dåvarande 
butikschef Pedher Skoog när klockan slår 
tolv (Pedher är nu chef i Jönköpingsbu-
tiken).

Sekunderna senare strömmar kun-
derna in, en del med tydlig ambition att 
hinna först till någon viss avdelning, an-
dra för att strosa runt och kika eller ta en 
fika i kaféet.

Våren 2015 flyttade Norrköpingsbuti-
ken från bostadsområdet Hageby till han-
delsområdet Ingelsta. Parkeringsplatser-
na i Hageby hade minskat, vilket ledde till 
att färre kunder kom till butiken..

– Men nu har vi ökat igen, både när det 
gäller kunder och försäljning. Och vårt 
nya kafé har blivit väldigt populärt. Det är 
inte ovanligt av jag vid stängningsdags får 
tala om för kafébesökare att ”nu stänger 
vi”. Folk slappnar av här och trivs i atmos-
fären, det är roligt, säger Pedher Skoog.
När dagens första kunder har handlat 
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16.20 
Arvika

MARTINA HERMANSSON

Ålder: 27
Bor: Norrköping
Gör: Jobbar som servicechef 
på Bauhaus
Intressen: Sjunga i kyrkokör, 
vara ute i naturen, träffa  
vänner och familj

ELKE  JOHANSSON

Ålder: 75
Bor: Arvika
Gör: Pensionär och volontär 
på Erikshjälpen Second Hand 
i Arvika
Intressen: Hjälpa människor, 
läsa böcker

klart och betalat i kassan kommer Martina 
Hermansson in i butiken. Hon gillar att 
shoppa second hand, vilket tydligt återspeg-
las i hennes kläder och frisyr.

– Det är väl en del som tycker att jag klär 
ut mig, men för det mesta är folk positiva. 
En del äldre personer kan till exempel kom-
ma fram för att de vill kika närmare på en 
klänning som påminner dem om något de 
själva har haft, berättar Martina Hermans-
son.

Martinas första stopp i butiken blir på 
klädavdelningen, som alltid. Hon kikar ige-
nom kjolar, blusar och klänningar.

– Jag är inte så förtjust i byxor. Jag har 
några stycken, men till största del blir det 
klänningar eller kjolar. Det är bekvämt och 
så känns det lite mer uppklätt.

Martina Hermansson har länge inspire-
rats av 50-talets mode och frisyrer, som hon 
tycker är väldigt vackra och kvinnliga. För 
ungefär fem år sedan bestämde hon sig för 
att börja bära den typ av kläder som hon var 
så förtjust i.

 – Jag fick mersmak och jag blev inspire-

rad av folk på bloggar och Instagram, berät-
tar hon.

Hon märker att hennes klädval och utse-
ende väcker en hel del uppmärksamhet.

– Jag tänkte inte på det när jag började klä 
mig så här, jag ville bara ha kläder som jag 
tyckte var vackra och som jag trivdes i. Men 
sen märker jag ju att en del stirrar, säger 
Martina men tillägger att hon för det mesta 
får positiva kommentarer.

Efter att ha synat en beige klänning med 
stora, rosa blommor går Martina för att pro-
va en rutig kjol i blått och grönt som hon ti-
digare hittade bland second hand-kläderna. 
En bra kjol ska för Martina Hermansson ha 
lite vidd, men hur gammal den är spelar inte 
så stor roll.

– För mig är det inte viktigt vilket årtion-
de ett plagg är ifrån, det viktiga är att det har 
rätt känsla, säger hon.

Att handla second hand är ett sätt att hitta 
unika plagg. Martina tycker också att det ur 
miljösynpunkt känns bra att återbruka klä-
der och försöker att i så stor utsträckning 
som möjligt köpa kläder second hand.

– Min mamma brukade ta med mig och 
min syster på second hand-rundor när vi var 
små, så det var nog där intresset för åter-
bruk började, säger Martina Hermansson.

Efter en kort stund kommer hon ut ur 
provrummet med kjolen.

– Den passade perfekt.

Med knappt två timmar kvar till stängning 
är det inte lika trångt på Erikshjälpen Se-
cond Hand i Arvika som det var när buti-
ken öppnade för dagen, men det kommer 
hela tiden in nya kunder genom dörren. I 
lekrummet bygger barn med lego och läser 
böcker. Runt om i butiken hörs flera olika 
språk och även bred värmländska.

– Du har ju nästan fullt i händerna, var-
för tog du inte en korg? frågar en kund sin 
shoppingkamrat när de strosar runt i jakt 
på fynd.

Vid kassan står volontären Elke Johans-
son och hjälper Elin Kling att packa ner en 
blå jacka och några ramar i en påse.

– Jag tycker att det är roligt att hjälpa 
kunderna, det är ett enkelt sätt att sprida 
glädje, säger Elke som i vanliga fall har an-
dra uppgifter i butiken.

För ungefär två år sedan flyttade Elke 
och hennes man från Stockholm till Arvika. 
Elke har sedan många årtionden ett varmt 
hjärta för Erikshjälpen, men en stor önskan 
har varit att en dag personligen få engagera 
sig i hjälpverksamheten.

– Vår dotter Christel, som bor i Arvika, 
föreslog att vi skulle flytta från Stockholm 
till Värmland eftersom hon och hennes 

man bor i Arvika men också för att det på 
orten finns en mycket fin Erikshjälpen Se-
cond Hand-butik.

Vid tidigare besök i Arvika hade Elke 
varit i butiken, lämnat gåvor och talat med 
den trevliga personalen. Om hon någon 
gång skulle flytta till Arvika var hon mycket 
välkommen som volontär.

– Det var ett uppskattat löfte och av stor 
betydelse när vi bestämde oss för att byta 
hemort, säger hon.

När flyttstöket var över började Elke som 
volontär i butiken.

– Jag trivs jättebra och är tacksam för att 
få arbeta för Guds verk. Det här är ett hu-

Pedher Skoog, dåvarande butikschef i Norrkö-
ping, berättar att Kafé Erik är välbesökt. ”Folk 
slappnar av här och trivs i atmosfären”.

bildtext

Martina Hermansson klär sig 50-talsin-
spirerat men i hemmet är 50-talsintresset 
inte lika tydligt. ”Där får man kompromis-
sa lite, eftersom vi är två”, säger hon.

Genom att handla second hand kan Martina 
Hermansson hitta unika plagg, men att 
värna miljön är också en viktig aspekt.

– Den här butiken ligger i ett bostadsom-
råde och det tycker många är väldigt  bra”, 
säger David Åström som är butikschef i 
Arvika.

Att få bli volontär hos Erikshjälpen Second Hand blev den 
avgörande faktorn för att Elke Johansson skulle flytta till 
Arvika. Nu jobbar hon mest med porslinsvaror av olika slag. 
”Jag är tacksam över att få vara på Erikshjälpen”.
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Om Erikshjälpen 
Second Hand
Erikshjälpens första second hand-butik öppnade 
1990. Nu – drygt 25 år senare – finns ett 60-tal 
butiker, varav en i Norge. Merparten av butikerna drivs 
i samarbete med lokala församlingar och föreningar. 
Överskottet delas mellan Erikshjälpen och de lokala 
samarbetspartnerna och blir till stor nytta för utsatta 
människor, både i Sverige och i andra länder.  

Men det handlar inte bara om pengar till bistånd. 
Syftet med butikerna är också att erbjuda människor 
som lever i olika former av utsatthet en gemenskap, 
arbetsträning och praktik för att hitta vägar till  
personlig utveckling. Ett annat mål är att bidra  
till en miljömässigt hållbar utveckling genom 
återanvändning av varor. 

Din handling 
gör skillnad
Vårt motto ”Din handling gör skillnad” kan  
tolkas på flera sätt. Det omfattar alla de som  
skänker kläder och saker till Erikshjälpen Second 
Hand, de som handlar och på så sätt bidrar till bi-
ståndsarbete – och alla de som ger av sin tid  
som volontärer i butikerna. 

Erica Karlsson trivs i lekrummet, en tidigare oanvänd 
dörrsluss som omvandlats till ett rum för barn i anslut-
ning till Farbror Eriks kafé i Arvika. Det är ett populärt rum 
som också kan bokas för mindre barnkalas.

ARVIKA Erikshjälpen Second Hand
Rosendalsvägen 17, Tel 0570-80 000
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

BODAFORS Erikshjälpen Second Hand
Skolgatan 4, Tel. 0380-37 06 92
Tisdag 15-18, Lördag 10-13

BOLLNÄS Erikshjälpen Second Hand
Renshammarvägen 10, Tel. 0278-190 00
Tisdag 13-18, Torsdag 13-18, Lördag 10-14

BORÅS Erikshjälpen Second Hand
Vegagatan 1, Tel. 033-7850600
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

DALA-JÄRNA Erikshjälpen Second Hand
Industrivägen 15, Tel. 0281-201 72
Onsdag 15-18, Lördag 10-14

EDSBYN Arken Second Hand
Öjungsvägen 20, Tel. 0271-222 00
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

ESLÖV Eslövs Biståndscenter
Kvarngatan 4, Tel. 0413-55 51 28
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

FRÄNSTA Erikshjälpen Second Hand
Fränstavägen 235, Tel. 0691-315 27
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GENARP Erikshjälpen Second Hand
Risavägen 2, Tel. 040-48 00 41
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

GÄVLE Erikshjälpen Second Hand
S. Skeppsbron 35, Tel. 026-18 50 60
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

GÖTEBORG - Västra Frölunda
Erikshjälpen Second Hand
Fältspatsgatan 6,Tel. 031-20 90 70
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GÖTEBORG - Kortedala 
Erikshjälpen Second Hand
Förstamajgatan 4.

HABO Erikshjälpen Second Hand
Bagaregatan 3, Tel 036-770 19 00
Torsdag 14-19, Lördag 10-14

HALMSTAD Erikshjälpen Second Hand
Ryttarevägen 10, Tel 035-770 19 00
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

HEDEMORA Erikshjälpen Second Hand
Gussarvsgatan 3, Tel. 0225-77 46 06
Onsdag 13-18, Lördag 10-14

HELSINGBORG Erikshjälpen Second Hand
Måndagsgatan 6, Tel. 042-495 31 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15 

HUDIKSVALL Erikshjälpen Second Hand 
Hyggesvägen 1
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HUSKVARNA Erikshjälpen Second Hand
Birkagatan 38, Tel. 036-14 30 90
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

HÄRNÖSAND Erikshjälpen Second Hand
Magasinsgatan 11, Tel. 0611-260 40
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HÖÖR Erikshjälpen Second Hand
Handelsgatan 1 A, Tel. 0413-221 00
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

JÖNKÖPING Erikshjälpen Second Hand
Herkulesvägen 56, Tel. 036-330 02 22
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

KARLSTAD Gengåvan Second Hand
Blockgatan 5, Tel. 054-21 14 00
Tisdag 10-18, Torsdag 10-18, Lördag 10-15

KRAMFORS Erikshjälpen Second Hand
Gränsgatan 11, Tel. 0612-100 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

KRISTIANSTAD Erikshjälpen Second Hand
Karlsgatan 41, Tel. 044-785 96 00
Tisdag, torsdag 12-18, Lördag 11-15

KUNGSBACKA Erikshjälpen Second Hand
Kraftvägen 2, Tel 0300-65 09 00 
Tisdag 12-18, torsdag 12-18, Lördag 11-15 

LINDESBERG Erikshjälpen Second Hand
Löpargatan 8, Tel. 0581-806 10
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

LINKÖPING Erikshjälpen Second Hand
Roxtorpsgatan 10, Tel: 013-560 1500
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

LJUNGBY Erikshjälpen Second Hand
Fabriksgatan 3, Tel 0372-775 100
Tisdag 12-18, Lördag 10-14

LUND Erikshjälpen Second Hand
Stora Södergatan 25, Tel. 046-13 00 35
Tisdag-Torsdag 12-18, Lördag 11-16

LUND Erikshjälpen Second Hand
Adressen gäller t o m maj 2016
Tornavägen 11, Tel 046-130035  
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

MALMÖ Erikshjälpen Second Hand
Cypressvägen 8, Tel. 040-13 17 30
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag  11-15

NORRKÖPING Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Tel. 011-18 07 10
Tisdagar 12-18, Lördagar 11-15

RÄTTVIK Erikshjälpen Second Hand
Reparatörvägen 5, Tel. 0248-102 64
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

SKENE Erikshjälpen Second Hand
Örbyvägen 16, Tel. 0320-322 20
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

SKÄRBLACKA Etiopienhjälpen
Bergslagsvägen 25, Tel. 0705-77 00 50
Onsdag 14-18, Lördag 10-13

SKÖVDE Gengåvan Second Hand
Lundenvägen 4
Tel. 0500-48 64 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-13

SOLLEFTEÅ Erikshjälpen Second Hand
Nipan 58, Tel 0620-122 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

STOCKHOLM - SPÅNGA  
Erikshjälpen Second Hand
Skogängsvägen 59, Tel. 08-36 88 20
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

STOCKHOLM - VÅRBY  
Erikshjälpen Second Hand
Vårby Allé 53, Tel. 08- 680 00 20
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

SUNDSVALL Erikshjälpen Second Hand
Medborgargatan 33, Tel. 060-17 08 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SUNDSVALL Återkommande Mode
Köpmangatan 16, Tel 060-12 70 30
Måndag-fredag 10-18, Lördag 12-16

SUNDSVALL Kretsloppsparken
Blåberget, Knävland 165, Tel 070-279 69 95
Mån 12-19, tis-tors 9-19, fre 9-17, lör 9-15

SÄFFLE Kvarnhjulet Second Hand
Säterivägen 20, Tel. 0533-109 09
Tisdag 12-15, Onsdag 12-18, Lördag 9-13

SÄVSJÖ Erikshjälpen Second Hand
Odengatan 6. Tel. 0382-123 00
Tisdag 14-18, Lördag 10-13

SÖDERHAMN Erikshjälpen Second Hand
Norra Hamngatan 41, Tel. 0270-103 01
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

TIMRÅ Erikshjälpen Second Hand
Verkstadsvägen 2, Tel. 060-58 08 95
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

TOMELILLA Erikshjälpen Second Hand
Industrigatan 8, Tel. 0417-59 17 00
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

TRANÅS Fyndplatsen
Storg 20, Tel. 0768-197 019/0703-85 72 36
Tisdag-onsdag 10-18, Fredag-lördag 10-14

TÖNSBERG, NORGE  
Erikshjälpen Second Hand
Travveien 3,  Tel  47-33 50 38 00
Onsdag 12-18, Lördag 11-15

UPPSALA Erikshjälpen Second Hand
Bolandsgatan 8. Tel  018-495 45 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-16

VETLANDA Erikshjälpen Second Hand
Brudabäcksvägen 3. Tel. 0383-174 10
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VIMMERBY Erikshjälpen Second Hand
Vimmerbyallén 11, Tel. 0492-130 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VRIGSTAD Erikshjälpen Second Hand
Gästgivaregatan 4, Tel. 0382-305 10
Fredag 14-18, Lördag 10-13

VÄNERSBORG Erikshjälpen Second Hand
Vassbottengatan 16, Tel. 0521-173 27
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VÄRNAMO Erikshjälpen Second Hand
Västbovägen 51, Tel. 0370-161 60
Tisdag 13-18, Torsdag 13-18, Lördag 10-14

VÄXJÖ Erikshjälpen Second Hand
Smedjegatan 5, Tel. 0470-77 72 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

ÅKARP Erikshjälpen Second Hand
Lundavägen 51, Tel. 040-43 00 17
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag  11-15

ÖREBRO Erikshjälpen Second Hand
Åbyvägen 1, Tel. 019-764 01 00
Onsdag 12-18, Lördag  10-14

Butiksadresser och öppettider
Second Hand

Huvudkontor: Datorgatan 4, Huskvarna
Tel. 036-330 09 20
secondhandbutiker@erikshjalpen.se

Du hittar hemsidor 
till våra butiker via 
erikshjalpen.se/secondhand

FOTO: ANNA HÅLLAMS

Ny adress 7 maj

Ny butik 
öppnar i mars

Öppnar 9 april

manitärt arbete på kristen grund, vars insat-
ser sprids över hela världen, och jag får vara 
med på ett hörn, säger hon.

 Första gången Elke Johansson kom i kon-
takt med Erikshjälpen var 1990 när hon via 
en kristen bokklubb beställde boken ”Far-
bror Erik. I kärlekens tjänst” som handlar 
om Erikshjälpens grundare Erik Nilsson.

– Boken är ju helt fantastisk. När jag hade 
läst den beställde jag fler exemplar för att 
kunna ge bort som present.

Berättelsen om den blödarsjuke pojken 
från Småland gjorde starkt intryck på Elke.

– Han tappade aldrig sin tro på Gud, trots 
att han gång på gång drabbades av smärt-
samma och långvariga blödningar. Jag be-
undrar Erik för att han gjorde så fantastiskt 
mycket gott för andra människor med sitt 
liv, säger hon.

Hon berättar att boken inspirerade hen-
ne att göra något för Jesus och att hjälpa 
människor. Hon började samla in kläder och 
bruksföremål för att skänka till olika inläm-
ningsställen och hon började ge pengar till 
Erikshjälpens insatser för människor som 
lever i utsatthet. I hennes inre växte också 
en längtan att göra en mer konkret insats 

genom Erikshjälpen, en längtan som nu har 
blivit verklighet.

Elke Johanssons stora intresse för att 
hjälpa andra går inte att ta miste på. För-
utom volontärinsatsen har hon ett varmt 
hjärta för Lepramissionen och för de männ-
iskor som kommer till Sverige med förhopp-
ningar om ett bättre liv.

– Det ger mitt eget liv en mening och jag 
blir glad av att kunna hjälpa andra männ-
iskor, säger hon.

Strax innan Arvika-butiken stänger för 
dagen kommer några ensamkommande 
flyktingungdomar in. De letar efter fotbolls-
skor och jackor.

– Vi har ett samarbete med kommunen. De 
ensamkommande flyktingbarnen hänvisas 
hit till butiken och här får de handla för en 
viss summa som vi sedan fakturerar kom-
munen, säger butikschef David Åström.
Några fotbollsskor i passande storlekar 
finns tyvärr inte ikväll, men IK Arvika Fot-
boll har inlett en kampanj för att samla in 
fotbollsskor som flyktingungdomar kan få. 
Jackor finns det däremot många i butiken 
och ungdomarna får hjälp av David Åström 
att hitta plagg som passar. _  

TEXT: SOFIA DENZLER  

FOTO: SOFIA DENZLER OCH ISTOCKPHOTO



Arvika, Bodafors, Bollnäs, Borås, Dala-Järna, Edsbyn, Eslöv, Fränsta, Genarp, Gävle, Göteborg 
- Västra Frölunda och Kortedala, Habo, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Hudiksvall, Huskvarna, 
Härnösand, Höör, Jönköping, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Kungsbacka, Lindesberg, Linköping, 
Ljungby, Lund, Malmö, Norrköping, Rättvik, Skene, Skärblacka, Skövde, Sollefteå, Stockholm 
- Vårby och Spånga, Sundsvall, Säffle, Sävsjö, Söderhamn, Timrå, Tomelilla, Tranås, Tönsberg, 
Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Vänersborg, Värnamo, Växjö, Åkarp, Örebro. www.erikshjalpen.se

Vill du veta mer?
Kontakta din butik eller besök
www.erikshjalpen.se/volontar

V ll du bli volontär?

Din tid kan

förändra världen!


