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Georg Karlsson och hans lanthandel.  Referat ur artikel i Norrtälje tidning  4 augusti 1970 

Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 

 

Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till ”butiken” i mer än trettio år.  

 

Ett myller av olika varor möter besökaren. Nästan allt från sockertoppar till snörkängor kan 

man finna.  
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”Jag ska fortsätta samlandet. Än 

fattas det en del”. 

 

 

 

Torsdagen den 6 augusti 1970 skrev Dag af Ekenstam under rubriken ”Han samlar på 

lanthandel” en artikel i Norrtelje Tidning om Georg Karlsson i Senneby-Nor. 

Här följer en avskrift av artikeln.  

En synnerligen ovanlig hobby har hemmansägaren och förre hemvärnsbefälhavaren Karl 

Georg Karlsson, Väddö. I Roslagen är han troligen ensam om att ha samlat ihop varor och 

inventarier till en hel lanthandel. I sitt torp har Karlsson inrett ett rum så att det ser ut precis 

som en lantlig liten butik från 1800-talets slut. 

Nästan inget fattas av det som fanns förr, i taket hänger sockertoppar och utefter väggarna 

verktyg och hushållsföremål i stor mängd. I dom gamla bodarna var det ofta ganska trångt. 

Den likheten finns här också. Vänder man sig lite för hastigt, riskerar man att få en 

knäppkänga i huvudet eller en lie i sidan. 

Det tar tid att samla ihop till ett helt lanthandelssortiment. Karl Georg Karlsson berättar att 

han hållit på i mer än trettio år. Men impulsen att bygga upp en liten bod har han fått först 

under senare år. 
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Den gamla ”lanthandeln” i Väddö: Har allt från kängor till flugfångar-kupa 

För några år sedan var Karl Georg Karlsson föreståndare för hembygdsgården i Kista. Han 

fick då ett stort skåp med en massa lådfack av en bekant. Och det var troligen detta som fick 

honom att sätta igång med sin hobby på allvar. 

- När jag hade fått dom där lådorna flög det i skallen på mig att jag skulle ha en disk också, 

berättar han. Sedan fortsatte verksamheten av bara farten. Varor, förvaringsskåp, butiksdisk 

och vågar samlades till ett rum, vilket så småningom inreddes som en gammal roslagsbod. 

I herr Karlssons ”lanthandel” finns en mängd olika saker. Man kan hitta nästan allt från 

oxskor till limkakor. Varorna förekom för det mesta i Roslagens lantbutiker i slutet av 1800-

talet och under 1900-talets början. Butiksdisken till, exempel, fanns i en lanthandel vid Rö 

redan omkring sekelskiftet. 

Men hur lyckas man samla ihop till en mer eller mindre komplett ”lanthandel” av 

gammaldags typ. Att få tag på en gammal handdriven och dessutom färggrann kaffekvarn, 

som Karlsson har, är till exempel inte det lättaste numera. Många samlare av så kallade 

”campa” grejor vet det alltför väl. 

- Det mesta har jag köpt från gamla butiker i samband med att dom slagit igen, förklarar han 

och gör en gest mot en av väggarna. Där står ett tjugotal kopparkärl av olika slag. 

- Många saker har köpts vid auktioner. Dessutom har jag fått en del till skänks, fortsätter han 

och visar några ljusbruna limkakor som exempel. (Förr i tiden såldes lim ofta i form av fasta 

kakor, som köparen sedan fick smälta ner själv). 

Många varor oanvända 

Tack vare att Karl Georg Karlsson lyckats få tag på varor direkt från gamla handelsbodar, har 

han också en massa artiklar som fortfarande är fullt brukbara. I många fall är dock 

kuriositetsvärdet betydligt större än antikvärdet. Limkakorna har till exempel inget större 

värde i en antikvitetsaffär. Men hur många ungdomar har å andra sidan sett hur limkakor ser 

ut? Säkert bara ett fåtal. Och därigenom blir kakorna genast kuriosa. 

Men det finns också varor - som trots att dom köpts direkt från någon handelsbod – inte går 

att använda. Vår ”handlare” tar fram en jättestor karamellburk. 

- Sådana här åt jag, när jag var liten grabb, säger han och visar upp innehållet. I botten av 

burken ligger några ”kantstötta” karamellgummor och karamellgubbar. Dom är cirka 50 år 

färska, hävdar han. Men det finns flera ”karamellmänniskor ” i rummet. Under taket hänger 

en hel uppsättning. Precis lagom högt för att synas perfekt från butikens alla hörn. Och precis 

lagom högt för att inte nås av ivriga barnahänder. Någon förklaring över hur dessa karameller 

klarat sig från det vanliga ödet – att hamna i magen på något hungrande barn – finns 

emellertid inte. 

Inga hastiga rörelser 

Dom äldre lantbutikerna var oftast fullproppade med de mest varierande ting. Karlssons 

”handelsbod” är inte annorlunda i det fallet. Varje vägg är upptagen av ett otal saker och även 
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taket får tjäna som ”lagerutrymme”. Där hänger bland annat sockertoppar, gotter, snörkängor 

och träskor. 

Det duger alltså inte att rusa fram med ett glatt ”oj, vad är det där!” när man fått se något extra 

intressant. För då finner man sig plötsligt stående på golvet i en bråte av kängor, träskor och 

karamellgubbar. Likaså duger det inte att luta sig mot en vägg. Då blir ens lekamen ganska 

snart genomborrad av någon ramlande lie. Har man tur i oturen slipper man undan med ett 

tjugotal kopparkittlar över sig. 

Det finns med andra ord väldigt många saker i det lilla rummet. Och sortimentet är i det 

närmaste lika brett som en postorderfirmas. Nästan allt som behövdes i ett lanthushåll vid den 

tiden finns i ”butiken”. Till och med en liten flugkupa. 

Förbjuden flugfångare 

En konformig glaskupa tas fram och Karl Georg Karlsson frågar om vi vet vad det är. Men 

det vet vi inte. 

- Jo se, man ställer den med toppen uppåt  och fyller på med sockerlösning här, förklarar han, 

och pekar på kupans nedre del, som liknar en sockerkaksform. Hela kupan ser för övrigt ut 

som en ”överbyggd” sockerkaksform. 

- Då kommer det så småningom en massa flugor. Och dom kryper in under kupan och fram 

till sockerlösningen. Sedan när dom vill flyga ut igen, flyger dom rakt upp av gammal vana. 

Men där är det stängt. Öppningen finns ju bara i botten av kupan. Till slut blir dom så trötta av 

allt flygande upp i ”taket” att dom trillar ner i sockervattnet och drunknar! Men anordningen 

ansågs vara alldeles för grym. Så man förbjöd den och uppfann flugpapperet i stället. 

Fortsätter samlandet 

Trettio år räcker tydligen för att samla ihop en liten butik. Karl Georg Karlsson är ännu inte 

helt nöjd. Fortfarande fatts några stora kopparkittlar, och han tänker inte ge sig förrän de står 

på golvet inne i den lilla ”handelsboden”. Men hur blir det sedan? 

- Jag får väl se. Alltid finns det något mer som jag skulle vilja ha. 

Kort från 1970 talet 
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Georg  och  Frida  med Sture Götessons äldsta dotter Berit i knät.  

 

 

 

 


