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”Mor, du har en fed stil”, sagde den 18-årige, da jeg var ved at fotografere 

nogle Bjørn Wiinblad-platter sammen med nogle moderne sorte tallerkener. 

”Du forstår at gøre grimme ting pæne”. Se, det er jo noget af et kompliment 

fra en teenager, og jeg har da også lappet det i mig, selv om det altså var 

shoppens Wiinblad-ting, der blev betegnet som grimme. 

Men tøsen rammer jo noget af det, vi gerne vil med Genbrugslopper, nemlig 

at se de gamle/brugte ting i et nyt lys og give dem nyt liv, gerne sammen med 

mere moderne ting. 

I forrige nummer af ALT Interiør rammer de hovedet på sømmet i deres be-

skrivelse af tidens tendenser: ”En af de helt store tendenser lige nu er den 

særlige sortering i udvælgelsen, der gør vores hjem unikke. Slut med komplet-

te stueløsninger og sofa-sæt. I stedet bliver arvestykker nøjsomt fremhævet, 

og det oprigtigt ønskede designermøbel jagtet på auktionssites, loppemarke-

der og Den Blå Avis. Kodeord: Arvede møbelklassikere, kunst, skæve fund fra 

ind- og udland. ” 

Samme nummer indeholder en decideret trend-rapport, og den er interes-

sant, for den peger netop på, hvordan vores loppefund kan bruges i forskelli-

ge sammenhænge. I løbet af de næste uger, nærmere bestemt hver onsdag, 

giver vi vores bud på, hvordan shoppens varer kan passe ind i de forskellige 

temaer, der slås an, men allerede nu kan vi godt løfte sløret for nogle af nøg-

leordene, nemlig: 

 Nordisk og natur 

 Løvfald 

 Kobber og marmor 

 Indigo og blå 

 Farvet glas 

 Keramik og stentøj 

 Geometriske former 

Vi håber, vi har gjort jer så nysgerrige, at I vil følge med enten på shoppen 

eller på Facebook, og selvfølgelig gerne begge steder ;) 

Vi begynder i dag med Indigo og blå, så kig med lige her. 

På Genbrugsloppers vegne  

De bedste nytårshilsener  

                Gitte 
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