
Inblick — En hållbar jul

Emma Sundh
Ålder: 37 år.
Bor: Midsommarkransen i Stockholm.
Familj: Partner John och döttrar Majken, 5  
och Bodil, 4.
Gör: Influencer, journalist och klimataktivist.
Aktuell med: Grundare av Klimatklubben och  
med böckerna Gör skillnad!: från klimat-  
ångest till handlingskraft (Norstedts,  
2019) och Klimatasken – stora  
förändringar i litet format (med  
Maria Soxbo och Johanna Nilsson. 
Följ Emma på: @emmasundh

De dekorativa julgranarna har 
Emma vikt av sidor i gamla pocket- 
böcker och brickan i förgrunden 
är gjord av en ram med en vacker 
tapet bakom glaset.
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Av Karin Cedronius — Foto Peter Knutson Inblick — En hållbar jul

i möter influen-
cern och klimat- 
aktivisten Emma 
Sundh i Röda 
Korsets butik på 
Östgötagatan  
i Stockholm, där 
hon är för att 
fynda julpynt, 

glas och porslin till julbordet. Emma går 
direkt mot avdelningen med julsaker och 
scannar vant av hyllorna och borden med 
julprylar. Hon fastnar direkt för en vacker 
gammal kakburk i plåt av märket Mazetti.

 – Den blir perfekt att servera hem-
bakta julkakor ur, säger Emma nöjt och 
stoppar ner burken i sin varukorg.

 
Emma Sundh är en rutinerad loppis- 
shoppare. Hon vänder och vrider på 
prylarna och vet exakt vad hon vill ha. 
Efter lite sonderande bland tomtar, 
hjärtan och ljuslyktor har kakburken 
fått sällskap av en adventsljusstake i 
mässing och en kartong med olikfärgade 

Hon älskar julen, men hemma hos Emma Sundh är den  
inte klassiskt röd och grön – snarare vit och silverfärgad.  
Här kan du inspireras av Emmas vackra second hand-pyntade 
hem, med dekorationer som funkar lika bra till midsommar 
eller till kräftskivan!

En krispigt vit  
och hållbar jul 

julgranskulor av äldre modell. På väg till 
avdelningen för glas och porslin berättar 
hon om sin syn på klassiskt julpynt.

– Jag älskar konceptet med en låda 
med julsaker som plockas fram till jul, 
men är inte mycket för att förvara ett 
halvt bohag på vinden 350 dagar om året 
för några dagars njut… Jag vill kunna 
använda sakerna till vardags, och sedan 
addera några tydliga julmarkörer. 

På textilavdelningen hittar Emma det 
hon söker – en vit spetsduk och vita 
bordstabletter i tyg som ska få agera 
servetter på julbordet.

– Jag gillar när man kan använda 
samma duk, porslin och servetter året 
runt. Därför väljer jag hellre vitt än rött, 
alternativt en rödvit duk som funkar 
även för kräftskivan. Julstämningen får 
man ändå fram med små detaljer som 
röda äpplen, julkulor och lingonris, 
säger hon och tillägger: 

– Ett annat tips för second handshop-
ping är att vara kreativ och tänka nytt 
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På julen vill 
jag ha saker 

som kan  
användas 
även till  

vardags, och 
sedan addera 
några tydliga 
julmarkörer.

Emma fyndade julpynt, 
glas och porslin i Röda 

Korsets butik på Östgöta-
gatan i Stockholm. 



Julbordet hemma hos Emma Sundh är en dröm i krispigt vitt och silver, med inslag av röda färg-
klickar i form av färska äpplen, lingon och en vacker kakburk från Röda Korset Second Hand.

Emma shoppar gärna porslin och husgeråd  
i butiken på Östgötagatan i Stockholm. 
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Inblick — En hållbar jul

om gamla saker. En gardin kan bli duk, 
och en gammal herrskjorta av fin kvali-
tet kan du klippa till tygservetter. 

Väl hemma i den vackra sekelskiftes- 
lägenheten, där Emma bor med part-
nern John och döttrarna Majken, 5 och 
Bodil, 4, är det dags att duka och pynta 
med de nyinköpta sakerna. Emma be-
rättar att hon nog är det största barnet  
i familjen och den som längtar mest 
efter julen.

– Som liten firade jag jul hemma på lan-
det i Värmland, och ända sedan dess har 
jag älskat julen. Det är något speciellt med 
all pirrig längtan och väntan, att räkna ner 
dagarna och få pynta och göra fint. 

På Emmas julbord samsas vitt, guld- 
kantat porslin med silverbestick, tyg- 
servetter och vackra gamla mässings-
ljusstakar. Allt inköpt för en spottstyver 
jämfört med nyproduktion – och dess-

utom betydligt snällare mot miljön.
– Enkla tallrikar med guldkant  

tröttnar jag garanterat inte på, och de 
kan julas till med tygservetter, lingon- 
kvist och ätbara dekorationer. Lägg till 
silverbestick – kolla de här som är så 
vackert graverade – och kristallglas. 
Som vattenglas kan en använda urdiskade 
glasburkar och passa på att ge gamla 
saker ett liv till! 

En av tallrikarna dekoreras med  
en brosch som Emma hittade i Röda 
Korsets butik – ännu ett exempel på att 
bara fantasin sätter gränserna – och på 
servetterna ligger en skir kvist av torkad 
brudslöja.

– Att köpa snittblommor i december 
är allt annat än klimatsmart. De har 
fraktats långt med flyg och förmodligen 
odlats med stor klimatpåverkan. Så på 
vintern har jag helt gått över till torkade 

Jag köper  
ingenting som inte 
är begagnat längre. 
Våra barn vet inte 

ens om att det finns 
butiker där man 

köper nytillverkade 
leksaker.
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Inblick — En hållbar jul

Emmas Sundhs  
bästa second hand-tips
 1. Tänk second hand i första hand. 

Oavsett vad du är ute efter, lär det finnas 
begagnat. Till och med stearinljus går att 
köpa i andra hand. 

 2. Var ute i god tid. Planera gärna  
i förväg och skriv upp vad du letar efter.  
Det gör också att du handlar mer efter 
behov än efter begär. 

 3. Lär känna dina butiker. Vissa second 
hand-butiker är suveräna för leksaker, 
andra perfekta för att fynda festkläder 
och i en tredje hittar du alltid favoritpors-
linet. Att handla begagnat är lite som en 
sport – och känslan när du hittar det du 
sökt efter länge är så härlig! 

 4. Utgå från din egen stil. Inspireras 
gärna av trender, men gå på din egen, 
personliga stil och köp plagg, prylar och 
inredning som du verkligen gillar. Då lär 
du ha dem länge, vilket blir mer hållbart. 

 5. Var kreativ. Tänk nytt om gamla 
saker och hitta nya användningsområ-
den. En skål kan bli en kruka, en gardin 
en duk, en burk ett glas eller ett glas en 
ljusstake. Bara fantasin sätter gränsen!

 6. Säkra dina saker. Ta en kundkorg 
i butiken och fyll med det du gillar. Gör 
sedan själva urvalet vid kassan. Då riskerar 
du inte att en favorit försvinner medan du 
funderar på om du ska köpa den eller inte. 
Men glöm inte att lägga tillbaka det du inte 
vill ha så personalen inte måste göra det! 

blommor. Det är minst lika vackert och 
kan återanvändas många gånger. 

Förutom porslinet och dekorationerna 
lyser även en hel del pyssel upp familjens 
hem, till exempel granarna som Emma 
vikt av sidor ur utlästa pocketböcker. Och 
i ett vackert ris, som plockats på backen  
i parken utanför lägenheten, hänger 
torkade apelsinskivor i ett jutesnöre.

– Jag frågade i mataffären om jag kunde 
få några gamla apelsiner som de inte 
kunde sälja. De tittade lite konstigt på 
mig tills jag berättade att jag skulle göra 
julpynt av dem, säger hon och ler. 

För Emma har det alltid varit självklart 
att handla begagnat, och det var många 
år sedan ett nyinköpt plagg tog plats 
i hennes garderob. Men trots att hon 
alltid varit miljömedveten var det ändå 
först när hon blev mamma som hon tog 
hela klivet och lade såväl flygresor som 
nyproducerat helt på hyllan. För två 
år sedan startade hon Klimatklubben, 
en ideell förening med syfte att öka 
klimatengagemanget hos allmänheten, 
tillsammans med influencerkollegorna 
Maria Soxbo och Johanna Nilsson.

– Jag har gjort en rejäl resa. När 
barnen blir större och frågar ”men vad 
gjorde du då mamma, när man fortfa-
rande kunde göra något?” – då vill jag 
kunna svara dem utan att skämmas.

En hållbar jul betyder inte avsaknad 
av julklappar. Men paketen under  
granen är lagom många, noga utvalda 
och – självklart – köpta på loppis eller  
i second hand-butik.

– Jag köper aldrig något som inte  
är begagnat längre. Våra barn vet inte  
ens om att det finns butiker med ny-
tillverkade leksaker. När de önskar sig 
något ingår det att få vänta lite och leta 
på loppis eller i andrahandsbutiker. Det 
är ju en del av charmen – att få längta 
efter det man gärna vill ha. Lite som att 
längta efter julen faktiskt! 

 Hitta din lokala butik på  
rodakorset.se/secondhand 


