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Lige pludselig var der næsten ikke mere marmor, kobber og rustfri stål …
En af de ting, man bliver rigtig glad for, når man har en loppeshop, er når tingene bliver solgt. Ikke så meget fordi der kommer penge i kassen, (jo, det glæder os også,
men vi har jo indstillet os på, at vi ikke bliver rige af den her business), men især fordi
andre kan li’ det, man har købt, - man har ramt rigtigt!
Lige siden vi startede shoppen op for et lille års tid siden, har vi haft forskelligt kobberkander og ting i rustfri stål liggende på shoppen, uden at der har været særligt meget gang i det. Kun en lille sigte i rustfri stål med teakhank er blevet udsolgt, hver
gang vi har haft sådan én.
Så er det man begynder at spørge sig selv om man har valgt rigtigt, eller om det havde været bedre at holde sig fra disse varer. Måske er interessen for rustfri stål allerede gået over igen, måske bliver marmor og kobber slet ikke så hot, som trendspotterne har spået …
Men så - lige omkring begyndelsen af marts - begyndte der at ske ting og sager, og
pludselig havde vi næsten ikke mere marmor, kobber og rustfri stål tilbage. Så måtte
vi en tur ud til vores gode forbindelser og prøve at finde mere af slagsen. Vi kan godt
se, at vi ikke er de eneste, der er på jagt efter netop disse ting. Udbuddet er blevet
mindre, priserne højere, men det lykkedes at få nogle fine ting med hjem til en fornuftig pris. Også de røgfarvede vandglas er blevet suppleret op.
Der snakkes meget om messing for tiden, og der er også masser af messing at få derude i loppelandet. I genbrugslopper har vi et mindre udvalg, for vi har valgt, at vi kun
vil have varer, vi selv godt kan lide. Det bliver spændende at se om trendspotterne får
ret denne gang, når de foreslår enkle messingting sammen med rå materialer som fx
beton. Vil du se vores bud på trenden, kan du følge dette link.
I løbet af marts er shoppen derudover blevet forsynet med dejlige ting fra vores nordiske naboer og med tysk porcelæn. Lidt blandet service fra Stavanger Flint, Figgjo,
Egersund, Colditz, Kahla m.fl. , lidt samlerobjekter som fx Haunsø og Peter Pedalbøger. I løbet af april kommer der selvfølgelig lidt til påsken og foråret, der kommer
lidt flere møbler og lidt flere samlerobjekter så som Zeuthen, Erik Kold– og Irmadåser.
Ja, og så kommer der selvfølgelig en masse, vi ikke ved noget om endnu, og som
afhænger helt af hvilke skatte, vi finder derude i loppelandet. Og det er lige nøjagtig
det, der gør det så spændende at beskæftige sig med loppefund og genbrug. Hvis det
så også viser sig, at vi har ramt rigtigt, ved at der rent faktisk også er nogen, der køber
vores fund, bliver det bare ikke bedre :-)
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