
                                                                                                                                                                                      genbrugslopper.dk  

  Genbrugslopper 

Nyhedsbrev, februar 2014 

Man har et princip, indtil man bliver nødt til at få et nyt …  

Da vi begyndte med at have børnebøger på shoppen, var det vores målsætning, 

at vi kun ville have bøger af indholdsmæssigt kvalitet, og at alle vores bøger skulle 

koste en 10’er. Et godt princip; det kan vi ikke blive uenige om. Men det betød 

også, at der var gode bøger, vi blev nødt til at fravælge, fordi de kostede mere 

end ti kroner, så med mindre vi ville sætte penge til, var vi altså nødt til at ændre 

på pris-princippet. 

Nu kører vi efter det princip, at hvis vi kan købe bøgerne til under en 10’er, koster 

de 10 kroner på shoppen. Giver vi derimod mere end en 10’er, koster bøgerne 

som regel 25 kroner. Heldigvis har vi ofte mulighed for at købe billigt, så langt de 

fleste af vores børnebøger koster stadig en 10’er, og hvad enten du giver 10 eller 

25 koner pr. bog, synes vi stadig, du får god kvalitet til prisen. 

Mine børn er for længst vokset fra højtlæsning, så det er stjernestunder at lægge 

børnebøger på webshoppen og mindes alle de gode læseoplevelser, vi har haft. 

Jeg tror, vi har læst næsten alt, hvad Astrid Lindgren har skrevet og har grinet og 

ind imellem også bidt negle eller grædt lidt undervejs. Vi har også læst Doktor 

Doolittle og haft det rigtigt sjovt undervejs. Nogle af udtrykkene herfra lever sta-

dig hjemme hos os og bruges med jævne mellemrum. 

Nogle af de børnebøger, vi har på shoppen, har en del år på bagen og skildrer 

måske et børneliv, der ligger langt fra det liv, børn lever i dag. Man bruger fx slet 

ikke ordet ’datamaskine’ mere (Kerstin Sundh: Augusta klarer alt), og det kan 

måske også virke out-dated med et pigeoprør mod de traditionelle kønsroller 

(Thøger Birkeland: Karoline-banden). Men udover at bøgerne er kvalitetsbøger, 

synes jeg, at det netop kan give anledning til mange gode snakke med ungerne, 

når man læser om hvordan børn havde det i ”gamle dage”. Og hvis de gamle dage 

måske er den gang, mor var barn ;-) bliver snakken nærværende og vedkommen-

de og er med til at sætte ungernes eget liv i relief. 

Her i huset har vi også været vilde med Richard Scarrys rigt illustrerede billedbø-

ger. I starten snakkede vi rigtigt meget om de enkelte sider og kunne blive ved 

med at finde nye detaljer. Og da børnene kom i bogstav- og læsealderen, havde vi 

fat i bøgerne igen. 

Andre principper kan vi godt holde fast i … 

I en tid hvor priserne på loppefund og retro ind imellem kan virke eksplosive, 

holder vi fast i det princip, at hvis vi køber ind til billige penge, skal det komme 

vores kunder til gode.  

Brugt Brio-legetøj er ved at blive samlerobjekter, og det er sjovt at se, at det 

mange steder koster mere end ny-prisen, selv om tingene produceres stadigvæk. Vi har et par Brio-loppefund, 

samt andet godt til børnene på shoppen i denne uge til gode priser, så kig ind, hvis du er nysgerrig  
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