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Svenssonfamiljen valde livet i 
Storvik framför Stockholm 

[06-08-02] 
PÅ TV 
Vad är en Svensson 
egentligen? GD Nöje åkte 
till Storvik och träffade 
familjen som blir 
"Svenssons" med svenska 
folket i morgon. 
 
Conny Borgqvist och Lotta 
Larsson ska snart på semester 
på Leksands sommarland. De 
har en hund som heter Pyret. I 
köket hänger en vadderad 
sköld med sonen Mattias olika 
simmärken. De har numera 
bytt Volvokombin mot en 
nyare Mitsubishi. Är de en 
typisk Svensson- 
familj? Både och, tycker de själva. 
 
- Svensson, det är väl lite mer som "Svensson, Svensson" på TV 
egentligen, tycker Conny. 
- Att alla bor nära varandra och alla går ut och hämtar tidningen 
samtidigt på morgonen. 
- Och så tänker jag att en Svenssonfamilj har flera barn, vi har ju bara 
ett, säger Lotta. 
Det stämmer nog att det är något mer ärkesvensson att bo i en 
villaförort än att bo i ett hus på landet, som i Connys och Lottas fall. Men 
trots det är det Conny och Lotta som filmaren Beata Konar har valt att 
följa i sin mångåriga undersökning av svenssonlivet. Det hela har nu 
utmynnat i dokumentärfilmen "Mer än bara en Svensson" som visas på 
TV i morgon kväll. 
 
Innerdörrarna i villan är omgjorda till valvformiga öppningar. I hallen 
står en bur med undulater. I vardagsrummet en hörnsoffa i skinn 
mittemot en platt TV på en stor möbel. Här brukar Conny följa Brynäs 
bortamatcher i "Hockeykväll". I pauserna tar han ibland ett pass på 
träningscykeln som står intill. De grönrutiga gardinkapporna går igen i 
den lilla duken på bordet. I köket finns också en del detaljer som 
förmodligen är svenssonaktiga. Den lilla kartongen med "Svenska 
nubbar". Den överväldigande mängden magneter på kylskåpet. Och en 
tapetbård med svenska bär och syltburkar. 
 
Beata Konar ville göra en film om sin barndomsvän Lotta för att hon 
fascinerades över att Lottas livsval var så olikt hennes eget. Då Beata 
bodde kvar i stan och satsade på karriären flyttade Lotta till Storvik. Hon 
hade tröttnat på jäktet i Stockholm och hon ville ha djur. (Hon berättar 
om alla djur hon hade hemma i sin mammas trea: vandrande pinnar, 
grodor, fiskar, katter, hundar, undulater, möss och råttor). Och så ville 
hon ta hand om sin mormor, som bodde i närheten. När hon träffat 
Conny gick allt fort, efter tre månader hade de varit på semester, 
förlovat sig och köpt hus. 

 

Nej, de heter inte Svensson. Men 
familjen Borgqvist/Larsson får ändå stå 
som exempel för svenssonliv i 
dokumentärfilmen som TV-sänds i 
morgon. Foto: Stéfan Estassy 
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Att de kommer att visas upp som ett exempel på svenssonliv för hela 
Sverige i morgon kväll är inget som bekymrar dem särskilt. 
- Det bjuder vi på, säger Lotta. 
Fast egentligen ställde de från början upp ganska motvilligt, för Beatas 
skull. 
- Jag tycker hon skulle försöka sälja filmen till japanerna, säger Lotta 
sen. För svenskarna är det här ändå ganska alldagligt, men japanerna 
verkar ju vara tokiga i allt svenskt, det här kanske skulle funka jättebra 
där. 
- Eller så skulle det starta ett tredje världskrig, replikerar sonen Mattias 
kort. 
 
Stefan Westrin 
 
Fotnot: "Mer än bara en Svensson" visas på SVT i morgon, 22.00. 
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