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Tyger och folk fyller dansbanan 

 

Famnen full av fynd. Sara Magnusson, som jobbade hos Pia Högtröm Stolt på 

Tinghuset, hittade mycket som föll henne i smaken på textil-loppisen. – Det är 

mycket nostalgi som kommer fram, säger hon. 

SKATAN (ST) I flera decennier har hon samlat på sig tyger, presenter och ting. Men nu ska allt 

bort. Under helgerna i juli rear Pia Högström Stolt ut sina digra lager. – Det har varit väldigt 

trångt hemma, säger hon.  
 

Skatans dansbana var i går fylld till bredden, men 

inte av dansanta människor utan av textilier, 

kläder och allsköns prylar. 

Anledningen stavas loppmarknad. 

För andra helgen i rad säljer Pia Högström Stolt ut 

allt som hon samlat på sig under ett liv som 

presenthandlare, grossist och designer. 

– Och det har blivit mycket grejor det. Jag får inte 

plats med allt längre, säger hon. 

Även om dansbandet lyste med sin frånvaro var 

det många besökare som hade letat sig ner till det 

gamla dansgolvet för att fynda och vraka bland 

alla tyger och kläder. 

– Det var jättemycket folk hela förra helgen. 

Många gick och tittade i flera timmar och kom 

sedan tillbaka en andra gång senare samma dag. 

Jag hoppas att det kommer lika många människor 

den här helge. 

Fastän att hon inte tycker sig ha utrymme för allt 

längre är det inte helt lätt att skiljas från vissa 

saker. 

– Visst gör det lite ont att sälja ut kollektioner 

som jag själv har designat på loppis, men jag kan 

helt enkelt inte ha kvar allt. 

Det är också många minnen gör sig påminda när 

hugade spekulanter och köpglada kunder 

botaniserar runt bland alla tyger och ting. 

 

– Jag har så många minnen dels från dansbanan 

där jag har haft mycket roligt och dels från alla 

textilier och saker. 

Medan minnena blir kvar kommer allt som samlats 

i lager under ett liv inom handeln att få nya hem. 

Kanske redan i helgen. 
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