
På en loppis lever ständigt hoppet. Alla drömmer vi ju om att 
plötsligt stå framför det där riktiga fyndet. Och med kunskap  
och erfarenhet ökar chansen betydligt. A&A:s Carl-Henric  
Malmgren visar upp några av de föremål som är mest eftertraktade 
och bjuder på några värdefulla tips. Hans bästa råd: Spana 
efter riktiga antikviteter!

Så blir du 
en vinnare 
på loppisen!

Expertens bästa tips för fyndjägare!

Foto RESPEKTIVE AUKTIONSHUS

Typiskt föremål som oputsat kan 
ligga gömt bland nysilvret. Den här 
gräddkannan i silver från 1825 fick 
köparen betala 700 kr plus avgifter 
för hos Metropol Auktioner. Med lite 
tur skulle den kunnat kosta en 
hundring eller mindre på en loppis.

L oppisar är ett av våra stora folknöjen. 
Alla älskar ju att jaga fynd. I hällande 
regn kan folk stå och köa i timmar 
för att vara bland de första som får 

komma in på bakluckeloppisens sommar-
premiär. 

Kaffetermosar och picknickkorgar är 
tomma långt innan repet sänks. När man är 
inne kan man inte fika. Finns ingen tid. Då 
ska man leta efter det bästa. Alla vill komma 
först och ingen vill missa något. Tänk om 
någon annan köper den där Lisa Larson-
katten som bara kostar en hundring. 

Att tjata om fynd kan vara tröttande, 
men det är ett oundvikligt ledmotiv för de 
flesta. Alla inbitna loppisjägare pratar om 
det. Alltid. Hela tiden. Frågor som ”var 
hittade du den” eller ”vad betalade du” 
utbyts med stor nyfikenhet, viss skepsis 
och ibland illa dold avundsjuka. Om man 
ser en vän, eller konkurrent om man vågar 
använda ordet, komma vandrande med ett 
glatt grin och en välfylld påse kryper sig 
känslan på av att kanske ha missat något. 

Vad går då först på loppisar? Vad letar 
de flesta efter? Lustigt nog verkar alla leta 

efter ungefär samma saker. Porslin från 
1950- och 1960-talet, Lisa Larson-figurer, 
och udda, men exklusiv keramik. Många 
spanar nu efter finländsk glasdesign, ett 
föremålsområde som ofta är helt okänt för 
ovana förstagångssäljare. 

Silver som misstagits för nysilver är en 
given sak för fyndjägaren att leta efter, 
även om det omvända är betydligt vanli-
gare. Och såklart klockor – även 
om det ytterst sällan ligger en 
fin Omega i högen av avlagda 
armbandsur. 

Visst kan man fynda. Inte tu 
tal om det. En och annan liten 
keramikpjäs av Hans Hedberg 
dyker upp ibland. Fantastiska silver-
smycken av finländska formgivare 
ligger inte sällan bland mormors i 
övrigt värdelösa bijouterier. Jätte-
stora bärnstensklumpar som dyrkas 
av den kinesiska marknaden dyker 
också upp bland oälskade turistsouveni-
rer för några tior. Och den där klockan då. 
Den hittas faktiskt ibland. Så visst finns 
det fynd att göra för den med kunskap.

Eftertraktad och inte helt ovanlig 
på loppis är Ewald Dahlskogs 
ytterkruka Tellus från 1930-talets  
Bo Fajans. De blir sällan fynd, utan 
snarare tvärtom. Naggade och 
spruckna kan de vara hur dyra som 
helst. Hjälper det inte att pruta trots 
usel kondition är det bara att gå. 
Detta par såldes på 
Auktionskammaren 
i Vätterbygden för 
2 300 kr. 
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Ett av sommarens bästa 
nöjen är ju att besöka 
någon av landets alla 
spännande loppmarknader. 

STOR PRISGUIDE – så mycket kostar  loppisfyndet på auktion
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Det gäller att syna fynden  
i sömmarna. Ofta är skicket  
helt avgörande för värdet. 

Udda ostindiskt 
porslin dyker allt som 
oftast upp på loppisar 
runt om i landet. Ibland 
hittar man fina föremål till 

riktigt överkomliga priser. 
Ja, rentav billigt. Andra 

gånger är den trasiga och 
limmade tallriken från 
1700-talet prissatt så 
man ramlar omkull. Sex 
tallrikar och ett stekfat 
klubbades på Uppsala 

Auktionskammare för 
2 600 kr.

”Bland porslin, glas och ärvda  
 husgeråd kanske superfynden 
 plötsligt dyker upp”
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För överkomliga 1 700 kr 
klubbades denna grupp vackert 

slitna trädgårdsmöbler på Stock-
holms Auktionsverk. Trädgårdsmöblerna 

behöver ofta lite kärlek och ett nytt lager färg, 
men att renovera dem är halva nöjet. 

Vem utan specialkunskap skulle gissa att den här klumpiga 
glaspjäsen är värd nästan tiotusen kronor? Tapio Wirkkala 

ritade det lövformade skålfatet inför Triennalen i Milano 
1954. Detta exemplar signerat för Iittala 1956 såldes för 
8 600 kr på Stockholms Auktionsverk.

Uppskattade servisen Mon Amie blir ofta 
dyrare på loppisar än i butik eller på 

auktion. Ovana säljare tenderar att 
sätta pris efter högsta noteringen de 

sett på nätet. Tekannan såldes för 
överkomliga 500 kr på Göteborgs 

Auktionskammare. 

Vad det är mest fyndläge på är däremot 
riktiga antikviteter. De där sakerna som 
riktiga konnässörer och antikhandlare le-
tar efter. 

Bland porslin, glas och ärvda husgeråd 
dyker kanske superfynden plötsligt upp. 
Udda 1700-talsporslin och irländsk kristall 
kan gömma sig bland naggade Berså-kop-
par och överprissatta handväskor i fusklä-
der. I högen av nysilverbestick finns kanske 
två vackra engelska teskedar i äkta silver.  

När alla andra krigar om en vas av 
Berndt Friberg, prissatt efter auktionssaj-
ternas högsta prisnoteringar, kan man of-
tast i relativt lugn leta efter de riktigt gamla, 
genuina föremålen.

SE UPP  
FÖR OHYRA!
Ordet loppmarknad kommer från 
franskans Marché aux Puces som 
betyder loppornas marknad. Namnet 
kommer av att de avlagda textilier, 
kläder, stoppade möbler och enklare 
föremål som såldes var fulla av loppor 
och ohyra. 

Sedan dess har hygienen blivit 
bättre. Men ibland kan man få olyckliga 
överraskningar och inse att namnet 
kanske inte är så omotiverat trots allt. 
Textilier hemsläpade från loppisar och 
auktioner kan nämligen ibland vara 
fulla av ohyra. Oftast mal. 

Några råd om olyckan är framme: 
Lägg textilen i en tättslutande påse. 
Släpp ut all luft. Lägg sedan i frysen vid 
minst 20 minusgrader i tre dygn. Ägg 
och eventuella larver dör av kylan.

Går det inte att frysa textilen på 
grund av storlek? Då kan man 
värmebehandla vid 60 grader. Antingen 
genom att tvätta, stryka eller torktumla.

Håll koll på undanlagda textilier. 
Skaka ur och vädra yllekostymer, pälsar 
och dylikt regelbundet. 

Köpt en matta på loppis? 
Exempelvis ullmattor älskas av 
pälsängrar. Piska den ordentligt 
utomhus. Dammsug sedan noga på 
båda sidor. Glöm inte att genast byta 
och sedan frysa dammsugarpåsen i tre 
dygn (se ovan) innan du slänger den.

Block av rödcederträ sägs vara 
effektiva mot angrepp av mal. Något 
omdiskuterad metod, men tillsammans 
med tipsen ovan gör de i alla fall ingen 
skada.

Håll rent i garderoben! Skura ur den 
ordentligt minst en gång per säsong.

Tenn är i dag ett djupt underskattat 
material. Stop och tennfat är lätta att 

hitta på loppis. Det antika tennet, 
liksom häftigt designat 1920- och 

1930-talstenn, är det sant fyndläge 
på. Att ha sommarblommor i ett 

tennstop från 1800-talet är lika 
underbart som att använda en 

1930-talsvas som pennställ. Bara 
fantasin sätter stopp. Skynda att 
fynda medan tid är. För pinsamt 

billiga 1 000 kr kunde någon ropa in 
de här tennstopen från 1800-talet på 

Stockholms Auktionsverk.

Vid prisvärda 450 kr föll klubban 
hos Västerviks Auktionsbyrå när de 

här mässingsföremålen såldes 2017. 
Rena loppispriset om man delar upp 

köpesumman per del. Att hitta udda, 
fina mässingsljusstakar och tunga 

mortlar på loppis är så roligt.

●
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Kopparföremål är det 
evigt fyndläge på nu för 

tiden. Perfekta att 
plantera blommor i! 

Antika kopparföremål 
hittas inte sällan för en 

knapp hundralapp. De här 
tre koppargrytorna 

klubbades för 300 kr hos 
Garpenhus Auktioner.

Att dricka kaffe ute i bersån vid ett trädgårds-
bord med marmorskiva är oslagbart. Passar 
dessutom perfekt på en liten balkong inne  

i staden då det är nätt trots sitt genuina 
utförande. 2 900 kr fick en köpare 

betala när detta såldes på 
Auktionskammaren  
i Vätterbygden.

Emaljföremål till kök och tvättrum är älskade av sommarstugeägare. Skicket 
är viktigt, så kolla noga. Vänd på hinken och lyft på grytlocket. Även om priset 
är lågt vill man inte ha skador på emaljen eftersom rostangrepp i så fall 
kommer som ett brev på posten, som man sa förr. Detta set om sexton delar 
fick en köpare betala 800 kr plus avgifter för hos Auktionsverket Engelholm.

Saker till torp och sommar-
stuga kan ofta hittas på loppisar. 

Ett vackert allmogeskrin som 
detta, för att förvara stearinljusen 

i kanske, kunde ropas in på 
Göteborgs Auktionskammare för 

1 500 kronor. På loppisar både 
på landet och i stan kan man 

dyka på vackra föremål som detta 
om man bara har ögonen öppna.

Ett typiskt föremål som den 
ovana säljaren kanske inte vet är 
värt flera tusen kr. Den lilla vasen 

av Hans Hedberg klubbades 
för 3 400 kr på Bukowskis. 

Kanske var det någon som hit-
tat den på en loppis under 

För små och stora fyndjägare är 
loppisarna ett bra tillfälle att lära 
sig mer om historien. Här kan 
man titta, känna och uppleva 
föremålen från förr. 

För 400 kr kunde man köpa de här två vackra 
vattenkannorna från 1900-talets första hälft  
i målad plåt på Göteborgs Auktionskammare 
2017. Om den med vinnande bud likväl kunde 
köpt dem på loppis? Ja, självklart! 
Men föremål som dessa är allt 
som oftast så pass eftertrak-
tade att många säljare tar   
   mer betalt än 400 kr.
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5 LOPPISTIPS!
Ta med kontanter. Många små valörer och några 

mynt. Ha koll på hur Swish fungerar. Ladda 
mobilen och ta med en så kallad powerbank. 

Bankomater och eluttag finns sällan inom 
räckhåll, så ordna allt i förväg. Kort kan du  

glömma på de allra flesta loppisar.

Kolla skicket noga. Sprickor och nagg är retligt 
att upptäcka när man kommit hem. De 

förvandlar fyndet till ett irritationsmoment  
som direkt åker i soporna.

Ta med egna tygpåsar. Stabilt, och bra för miljön. 
Säljare har sällan några med sig. Att släpa runt på 

tung keramik i en tunn plastpåse  
känns aldrig tryggt.

Håll utkik i dagspress och på nätet efter 
megaloppisar i bostadsområden. Där kan man 

oftast göra riktiga superfynd, om man har 
tålamod och är uppe tidigt. 

Glöm inte att pruta. Men var artig. 
Pruta med måtta. Från sexhundra kronor till 

hundrafemtio är inte okej. En sådan kamp förlorar 
du alltid på ren illvilja från säljaren.

En salig blandning. 
På loppisar samlas högt 
och lågt. Med lite kunskap 
och erfarenhet blir det 
lättare att utskilja de 
riktiga pärlorna. 

”Håll utkik efter  
 megaloppisar  
 i bostadsområden”
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