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Vad är det som får 
hundratals människ-
or att vilja ställa sig 

och köa utanför en gammal 
nedlagd fabrikslokal en kylig 
lördagsmorgon? Med un-
dantag från mellandagsrea 
på elektronikprylar är det 
inte senaste modellerna som 
lockar, utan jakten på det 
perfekta loppisfyndet. 

På loppmarknad är allt 
tvärtom. Här är de äldsta 
sakerna dyrast, de yngsta 
besökarna petigast och ett 
par äkta läderstövlar billi-
gare än fikat.

Vetskapen om att det 
någonstans bland röran kan 
finnas en gömd skatt, som 
man dessutom inte behöver 
betala en förmögenhet för, 
är vad som får den där kön 
att växa. 

Jag har en förkärlek till 
loppis – av flera anledningar. 
Inte nog med att man får 
chans att köpa unika prylar 
till ett bra pris, sakerna bär 
också på en historia som 
man inte vet något om. En 
hemlighet. 

Vem har ägt den gamla 
kaffekannan i silver från 
30-talet? I vilket kök har den 
bott? Vad har hänt omkring 
den och hur fick den sina 
repor? Jag skulle kunna hitta 
på många storys kring en 
gammal kaffekanna, var så 
säker.

Att gå omkring i en 
second hand-butik är som 
att resa i tid och rum. Man 
kan nästan känna historiens 
vindar svepa längs gångarna.

Loppistrenden har kanske 
aldrig varit så stor som just 
nu, vilket inte är så kon-
stigt om man tänker efter. 
Strävan efter det unika i ett 
allt mer individualistiskt 
samhälle i kombination med 
ökad miljö-
medvetenhet 
och en släng 
av lågkon-
junktur utgör 
perfekta för-
utsättningar 
för att second 
hand-modet 
ska hålla sig 
kvar. 

Nu är det inte längre bara 
lyxbohemer i Majorna och 
Linné som letar runt bland 
avskavda krukor och urtvät-
tade jeansjackor. De har fått 
konkurrens av Svensson från 
förorten som bestämt sig 
för att låta Ikea-möblerna få 
en lite mer originell retro-
touch. 

För den som varken har 
tid eller lust att på begrän-
sade öppettider rota på 
second hand har lågpris-
varuhusen kommit på den 
briljanta idén att börja sälja 
massproducerade ”fake-

retro-prylar”. Minst lika 
snyggt kan tyckas, men där 
tappar man både den indivi-
dualistiska och miljövänliga 
poängen med det hela. 

När jag växte upp drog 
man gärna skämt om att 
handla på UFF eller Myror-
nas. På den tiden var loppis 
ett andrahandsalternativ, 
om man inte hade råd att 
köpa nytt. Då skulle man 

bara veta 
vad en del 
är beredda 
att betala 
för använda 
saker idag. 
För det finns 
loppis som 
till och med 
jag anser 
gränsar till 

idioti, som när jag förra 
året traskade in i en butik 
på Söder i Stockholm. Vis-
serligen mer antikaffär än 
loppis, men ändå, 400 spänn 
för en gammal bränd lamp-
skärm i röd sammet. Nej 
tack, där går gränsen för 
vad jag är beredd att betala 
för en använd pryl, oavsett 
hur många historier den har 
med sig.

Man kan undra hur retro-
trenden kommer att utveck-
las och om den kommer att 
finnas kvar. Modet ändras, 
liksom våra ekonomiska för-

utsättningar, men ansvaret 
för miljön kommer vi inte 
ifrån. Så om man nu känner 
för att köpa onödiga prylar 
för skojs skull, varför inte 
ibland låta bli att bidra till 
nyproduktionen. Ur den 
aspekten tror och hoppas jag 
att loppisarna är här för att 
stanna.

Kalla mig tant om ni så 
vill. Som sann nostalgiker 
blir jag glad av att bläddra 
bland vinylskivor i plast-
backar, dricka kaffe ur blom-
migt porslin med guldkanter 
och veta om att det fortfa-
rande går att köpa en telefon 
med nummerskiva. 

JOHANNA ROOS

Det var en gång en kaffekanna…
Krönika

Nu är det inte längre 
bara lyxbohemer i 
Majorna och Linné 

som letar runt bland 
avskavda krukor och 

urtvättade jeansjackor. 
Johanna Roos

NYGÅRD. Lödösetraktens 
Hembygdsförening höll 
årsmöte den 16 mars i Ale-
Skövde församlingshem. 
Ordförande Sture 
Johansson hälsade oss 
välkomna och därefter 
hölls en parentation över 
avlidna medlemmar. 
Därefter vidtog sedvanliga 
mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes 
Kerstin Andersson. Val 
av styrelse och kommittéer 
gjordes.

Ordförande blev Sture 
Johansson, vice ordförande 
Jan Ahlqvist, sekreterare 
Barbro Sandström och 
kassör Marlene Wikström. 
Övriga ledamöter blev 
Royna Andreasson, Bir-
gitta Johansson och Bertil 
Kannerholt med Anne-
Marie Karlsson, Gunilla 
Sjöstedt och Robert 
Olsson som suppleanter. 

Av verksamhetsberät-
telsen framkom att många 
aktiviteter såsom berät-

tarkvällar, växtbytardag, 
våffelkväll, gökotta och 
vår- och höstvandringar i vår 
hembygd förekommit. Verk-
samhetsplanen för år 2013 
framlades med bland annat 
berättarkvällar, vandringar 
vår och höst i vår hembygd, 
växtbytardag 21 maj, gökotta 
9 maj och våffelkväll 18 juni. 
Höstsamkväm kommer att 
hållas i slutet av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötesförhandling-
arna blev det risgrynspud-
ding med sylt, kaffe och kaka 
och lottdragning. Därefter 
visade och berättade Birgitta 
Johansson om minnesvärda 
bilder från torp i Tunge 
utifrån studiecirkeln som 
pågått under hösten och 
vintern.

Barbro Sandström

Lödösetraktens Hembygds-
förening höll årsmöte

Tycker du att din
chef är otydlig?
Inte blir det enklare om man börjar hö-
ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp 

med löpande bokföring och 

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån 

som älskar siff ror och att ha 

kontroll på dem.

 Säkra siff ror med andra ord. 

Det erbjuder vi dessutom till 

ett fast pris. 
Självklart har vi andra lösningar 

också, skräddar sydda för dig 

och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att 

ta reda på vad det kostar dig 

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se
www.svartpavittekonomi.se


