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ALVHEM. År 1925 star-
tade Carina Morten-
sens morföräldrar en 
butik i Alvhem. 

Nästan 90 år senare 
driver familjen vidare 
lanthandeln Svenssons 
Livs. 

Här säljs både mo-
torolja och gräsfrö i 
lösvikt och i magasinet 
hittar man allt från 
badmadrasser till sko-
klackar.

Dörrklockan i butiksen-
trén pinglar till och en man 
med en tom dunk i handen 
kommer fram till Carina 
Mortensen i kassan.

Han vill köpa elva liter 
motorolja och de försvinner 
iväg bort mot oljerummet. 

Ute på gården står en dam 
och väljer omsorgsfullt bland 
krukväxterna. 

Svenssons Livs tillhör Ica 
Nära och är en av få beva-
rade lanthandlar. Under 
sommaren stannar nyfikna 
turister till för att handla och 
blir minst sagt överraskade 
när de hittar magasinet som 
är fyllt till bredden av både 
udda och vardagliga ting. 

Här har minnena från en 
svunnen tid fått leva kvar 
samtidigt som det hela tiden 
fylls på för att tillgodose alla 
tänkbara behov. Golvet knar-
rar hemtrevligt under besö-
karnas fötter och det doftar 
av trä.

Råttfällor, svampknivar, 
liar, flugfångare och däck till 
skottkärror trängs med bad-
madrasser, tårtljus, glasbur-
kar och galgar. I en liten pap-
perslåda hittar man diverse 

skoklackar med tillhörande 
spik och i en prydlig hög 
ligger hopvikta damgym-
nastikdräkter från 60-talet. 
Härifrån kan man få med sig 
i princip vad som helst.

– Vi får ibland frågan om 
det inte är jobbigt att inven-
tera och jo, det tar lite tid 
men det är bara en gång om 
året som tur är, säger Carina.

Försäljning över disk
När Carinas morföräldrar 
startade verksamheten 1925 
såldes alla varor över disk, 
som man ofta gjorde på den 
tiden. Först 40 år senare 
gjordes butiken om till 
snabbköp och på 80-talet tog 
paret över. 

– Jag utbildade mig till 

postkassörska och jobbade 
ett år i Göteborg, men när 
mamma bröt armen och 
behövde hjälp i affären tog 
jag tjänstledigt och återvände 
hit. Sedan dess har jag jobbat 
här och nu driver vi verksam-
heten vidare. Vi trivs väldigt 
bra med det vi gör och man 
får prata av sig på jobbet kan 
man lugnt säga, säger Carina.

Gräsfrö i lösvikt, skör-
degarn, potatishackor och 
fågelmat. Hos den gamla 
lanthandeln i Alvhem finns 
det mesta – för lantbor såväl 
som för nyfikna stadsråttor 
och turister på jakt efter det 
typiskt svenska.
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– Sommarturister stannar gärna till på Svenssons Livs
Butik med lantlig nostalgi
Benny och Carina Mortensen jobbar hårt i sin lanthandel och trivs med att få prata med folk 
så gott som hela dagarna. 

På sommaren lockar Svenssons Livs många turister

Olika typer av olja säljs i lösvikt.Olika typer av olja säljs i lösvikt.
Liar, potatishackor och an-
dra ting som hör jordbruket 
till hittar man på magasinet.

Gamla skoklackar med tillhörande spik fi nns att köpa.

VI TAR INTE 
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