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Han lever i nuet med siktet inställt mot
framtiden, men glömmer heller inte det
förflutna. Möt Dick Sporre på Surte
Åkeri AB. Hans ”Bulldog 76” från 1967
lär dyka upp på Lastbil 2016, och
garanterat blir det stor succé.
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DICK SPORRE
Ålder: 52
Familj: Gift med Kristina, tre utflugna döttrar.
Bor: Lägenhet i Kungälv
Bakgrund: Åkeriägare och i branschen sedan barnsben.
Fritid: Goeocaching och att umgås med familjen. Båtturer
på sommaren och skidor på vintern.
Aktuell: Är i slutskedet med en
renovering av en Scania-Vabis LBS76 1967.

Högtryck i garaget hos Sporre
NI SKA HA ER SCANIA-VABIS LBS76 PÅ ELMIA
LASTBIL I AUGUSTI. HINNER NI BLI KLARA?
– Det verkar så. Än så länge har den inte körts någon längre
sträcka, och är inte registreringsbesiktigad ännu. Det som
eventuellt kan ställa till det är väl möjligen om det blir något
maskinellt fel.
HUR HAR RENOVERINGEN GÅTT?
– Det har tagit lång tid. Först fyra år i Linköping där Jonny
Carlsson gjort allt plåtjobb. Vi fick hem den till oss för drygt två
år sedan. Bosse Linnarsson har gjort det stora jobbet och fått
hjälp av Bengt Johnsson och som bollplank Stefan Andersson.
Den har blivit jättefin men den sista touchen är kvar.
FÖRSTA GÅNGEN FÖR SURTE ÅKERI PÅ ELMIA
LASTBIL?
– En gång hade vi ett av våra släp i en monter. Annars ställde
jag ut min första egna nya bil på Scania Festivalen i Södertälje
1987, och vann Sveriges mesta Scania.
SÄG ATT DU SKA SKRIVA EN KONTAKTANNONS,
BESKRIV DIG SJÄLV …
– Det blir standardsvaret. En man i sina bästa år… det är det
enda jag kan komma på.
VAD SKULLE DU GÖRA OM DU VANN
FEM MILJONER KRONOR?
– Jag skulle först hjälpa barnen med sina boende, sedan
köpa en husbil till oss själva.
VILKEN ÄR DIN STÖRSTA LYX?
– En god middag med hustru, barn och barnbarn. Det är lyx!

90

S V E N SK Å K ER I T I D N I N G NR 6 • 2 0 1 6

VAD GÖR DIG RIKTIGT FÖRBANNAD?
– Det är nästan ingen som sett mig förbannad. Men förbannad blir jag på terroristerna som tror att de får ta livet av
andra människor. Det tar annars lång tid innan jag
blir förbannad.

ÅSKAN SLÅR NER, HUSET STÅR I LJUSAN LÅGA.
VAD STRUNTAR DU I ATT RÄDDA?
– Det blir ett standardsvar. Allt som går att ersätta.
Men kan man få med sig fotografierna är det bra.

STÖRSTA KRISEN?
– I början av 90-talet då vi skulle bygga hus. Firman höll på
att gå i putten så vi kunde inte bygga något. Men vi
bodde egentligen rätt bra där vi bodde.

DITT LIVS SÄMSTA KÖP?
– Det är väl egentligen alltid när man köper sig en ny
personbil. Det är ju bättre att vänta tills de blir några år,
men samtidigt tycker man ju det är roligt. Samma är det
med att köpa ny båt.

VAD ÄR DU RIKTIGT BRA PÅ?
– Orientering, och att vara ute i skogen och knata. J
ag trivs bra med att vandra och jag är bra på att läsa karta.

VAD KLARAR DU DIG INTE UTAN?
– Göteborgs-Posten till frukosten, alltså papperstidningen.
Beroendeframkallande!

NÄR VAR DU SENAST RIKTIGT GLAD?
– När min äldsta dotter talade om att det var ett barnbarn
till på väg. Helt fantastiskt!

OM DET SKULLE GÖRAS EN FILM OM DITT LIV.
VEM SKULLE SPELA DIG?
– Rolf Lassgård, som i En man som heter Ove.

VILKET TV-PROGRAM SKÄMS DU MEST ÖVER
ATT DU TITTAR PÅ?
– Jag tittar bara på nyheterna och en och annan film,
och Mästarnas mästare. Så det är inget jag skäms för
överhuvudtaget.
VILKET UTTRYCK ANVÄNDER DU FÖR MYCKET?
– Jag frågade min hustru, men jag har inget sådant
uttryck och inga ticks.
NÄR TYCKER DU FOLK ÄR SOM MEST PINSAMMA?
– Det är när de druckit för mycket och börjar prata om
sådant som inte alla ska höra. När de ska prata förtroligt.

VILKEN PERSON HAR DU STÖRST
FÖRTROENDE OCH RESPEKT FÖR?
– Svårt, men det är nog min fru och mina föräldrar.
Av farsan har jag lärt mig mycket av det jag jobbar med,
och min fru har gjort det möjligt att jag kan jobba.
VAD HAR DU FÖR PLANER INFÖR HELGEN?
– Vi ska vandra i El Caminito del Rey i Malaga, Spanien.
En spektakulär gångväg som hänger hundra meter upp
på bergskanten. Jag gillar egentligen inte höjder men
man måste utmana sina rädslor lite.
bosse.norvinge @akeri.se

