ntikt
A

och loppis

Nostalgi på

burk
urk

Pilsnerburken, värd
ca 18 000 kronor.
Cloettaburken från
1930-talet är
Per-Oves finaste,
värd ca 400 kr.
Mellanölsburkarna
försvann 1977.
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Per-Ove bakom disken
iförd den grå knoddrock och vegakeps som
lanthandlare bar fram
till 1970-talet.
Vegakepsen hittade
Per-Ove på en soptipp.

På hyllorna i det lilla, söta lanthandelsmuseet på
Gotland är Per-Ove Petterssons samling av gamla,
vackra plåtburkar uppställda i prydliga rader – och handlaren själv står bakom disken och hälsar välkommen!
Av Marianne Westerlund Foto: Maria Hemlin Paljé

A

tt kliva över tröskeln till den lilla
lanthandeln Dunbodi i Dalhem på
Gotland är som att resa hundra år tillbaka i tiden. Kakburkar och kryddburkar,
snusdosor och silltunna, gummistövlar
med träsula, Persil och Tomteskur – allt
man kunde behöva i hushållet förr i tiden
trängs på hyllorna.
Bakom disken står Per-Ove Pettersson
i svalrock och vegamössa. Tillsammans

med hustrun Maj-Britt driver han detta
lilla lanthandelsmuseum.
Dunbodis historia började år 1903 då affären byggdes. Adolf Wilhelm Engström
hette förste ägaren. Per-Ove minns
Engström som en fin herre, mån om sitt
utseende. Håret skulle trimmas varannan
vecka och det var Per-Oves far som höll
i saxen.
– När det var dags för klippning fick

Unik margarinburk från 1930-talet.
Burken låg tillsammans med andra
pinaler i en så kallad fyndlåda, som
gick på auktion för 400 kr.

kunderna vackert vänta
ä t till
tills pappa var klar
med håret i rummet intill.
Lite lurig var han också, Engström. I
början av förra seklet levererades kaffe i
säck. Engström delade upp kaffebönorna i
tre olika lådor och vips hade han tre sorters
kaffe. När kunderna ville ha extra fint kaffe

Många minnen göms i gamla burkar
Att samla på gamla
plåtburkar och askar
är populärt. De är
vackra, användbara
och väcker många
minnen.
Foto: Bukowskis market, Auktionshuset
i Solna, Dalarnas auktionsbyrå,
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▲ Sex plåtburkar, de flesta från 1900-talets första
hälft, en med julmotiv. 450 kr, Dalarnas Auktionsbyrå.

Fortsättning på nästa sida ▶

Stor plåtburk från
Frisk & Co,
1900-talets början,
56 cm hög. 5 500 kr,
Bukowskis
market. ▶

▲ Plåtburk i form av böcker
av Esais Tegnér, bland
annat, från Aktiebolaget
Örebro Kexfabrik. 1 860 kr,
Bukowskis market.
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reklamskylten
för loranga
läsk fanns uppspikad vid
kiosker och utanför butiker
på 1930–
1940-talen.

Fortsättning från föregående sida

tog han en skopa ur varje låda. ”Då blandar
vi”, sa han. Gubbarna som handlade snus
kommer Per-Ove också ihåg. För fem öre
fick man gräva med sin egen dosa i burken
med lössnus.
– Ju större dosa, desto bättre affär alltså.
Skrönorna om svunna tider är många
och Per-Ove berättar gärna för sina besökare.

Butiken stod
tillBommad i tio år
Paret Pettersson köpte affären 1983 och
tänkte först bygga om den till lägenheter.
Men när de tagit sig en närmare titt på den
gamla butiken som stått tillbommad i över
tio år, kom de på andra tankar.
Med stöd från Riksantikvarieämbetet
och länsstyrelsens byggnadsvårdsenhet
återställdes lanthandeln till sitt ursprungliga skick från 1900-talets början. Hyllorna
gapade emellertid tomma. Det enda som
fanns kvar var sex kaffesilar. Men Per-Ove
och Maj-Britt har flitigt besökt auktioner
runt om på ön. Många gånger har Per-Ove
hittat det han söker i en så kallad fyndlåda
och auktionisterna har med tiden lärt sig
känna igen vad han är på jakt efter.
– Men man kan inte betala vad som helst.
Ser auktionsförrättarna att det är ”Pettson”
som kommer, brukar de ibland vara bussiga och klubba det jag vill ha ganska snabbt,
säger Per-Ove med en blinkning.
Det händer också att paret Pettersson hit-

▲ Karamellburk
från 20-talet som
Per-Ove fått av en
annan samlare,
värd ca 200 kronor.
◀ Burk med fin
grå patina från
sekelskiftet, värd
ca 250 kronor.
I en låda under
disken förvarar
Per-Ove originalaskar för tvålar
från 40-talet. ▶

◀ Tre plåtburkar
med glaslock från
1900-talets första
hälft, ett lock något
skadat. 600 kr,
Dalarnas
Auktionsbyrå.

◀ Denna
samling fina
burkar gick för
650 kr på
Auktionshuset
i Solna.
Fyra plåtburkar
från 1900-talets
första hälft, ett
glaslock saknas.
475 kr, Dalarnas
Auktionsbyrå. ▶
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Dunbodi, döpt efter den
nedlagda järnvägsstationen Dune, har öppet
klockan 12–17 dagligen
från början av juni till
slutet av augusti. Inträde
20 kr, barn 10 kr.

▲ I medicin
skåpet salu
förde hand
laren salvor,
hårvatten
och flaskor
med olika
medika
menter.

▲ A.W.Engström
som grundande
Dunbodi 1903.

tar en hel kartong ute på trappan som någon förbipasserande har lämnat. I Dunbodi
finns köttkvarnar, reklamskyltar, gamla
räknemaskiner och ölbackar som tidigare
stått på olika vindar.

många vill köpa
av burksamlingen
Speciellt stolt är Per-Ove över sin samling
burkar. Karamellburkar med romantiska
motiv från "Borta med vinden" eller perukförsedda kavaljerer som bugar för sina
damer. Sin finaste kakburk, en Cloetta, fick
han av en dam i slutet av 1980-talet. Den
hade hennes gammelfaster en gång förvarat sina sockertoppar i.
– Det kommer in många som vill köpa av
museisamlingen. Har vi dubbletter så kan
vi sälja – till rätt pris, ler Per-Ove under
kepsskärmen. Vinsten går till nya inköp på
auktioner.
■

◀ Ljuvligt
jugendmönster
på locket har
plåtburken från
sekelskiftet
1900. 1 200 kr,
Bukowskis
market.

▲ Fyra fina plåtburkar
från 1900-talets första
hälft. 900 kr, Dalarnas
Auktionsbyrå.
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Två blommiga
kakburkar från
Mazetti,
1900-talets
första hälft.
350 kr, Dalarnas
Auktionsbyrå. ▶

▲ Ett parti på 8 plåtburkar, Göteborgs Kex,
Tellus Kaffe, med flera från tidigt 1900-tal.
450
5 kr, Bukowskis market.
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