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Lastbil 2014 närmar sig,
och för mässgeneralen
Marcus Haraldsson är det tuffa
tider. Den stora utmaningen är
ändå hans kamp mot cancern.
Svensk Åkeritidning har
mött en sann optimist.

Marcus
Haraldsson
Ålder: 38
Familj: Gift,
en dotter
Bor: Jönköping
Bakgrund:
Finansekonom
Fritid: Sport,
laga mat, historia
Aktuell: Med
Elmia Lastbil 2014

Mässgeneralens tuffaste strid
Nya utställningar poppar upp och konkurrensen ökar. Hur gör ni för att hålla emot?

– Det dyker ständigt upp konkurrens i en värld som präglas
av frihandel, vilket är positivt. Vi håller ett öga vad som
händer och jag tycker man ska göra sin egen hemläxa. Det
är roligare att ha en bra produkt än att leva på att andra har
en sämre.
Försäljningen av monterplats har börjat,
Hur verkar konjunkturläget?

– Så här långt har det varit väldigt positivt och över förväntan.
Många vittnar om att orderläget är bättre men det är svårt
att bedöma konjunkturen eftersom det kommer skiftande
signaler. Allt står och väger men det är mer positiva än
negativa signaler.
Efter dina tio år med Elmia Lastbil
– hur ser du på branschen?

– Jag har ingen bakgrund inom åkerinäringen men är förtjust
och fascineras av engagemanget och drivet som finns i
näringen. En kul bransch med färgstarka människor.
Du har under en tid brottats
med en svår sjukdom …

– Jag har sedan 2008 haft Hodgkins Lymfom, en cancerform
med extrem god prognos, men min är svår att bli av med.
Cellgiftsbehandlingarna har varit fruktlösa så man har tagit
till en annan metod – en så kallad allogen stamcells
transplantation, där man byter ut immunförsvaret för att
slå ut det egna. Jag råkade ut för en allvarlig komplikation i
våras och blev ordentligt utslagen under några månader men
nu är jag på benen igen. På senaste röntgen i benmärgen
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finns bara donatorns celler, vilket är en mycket god
förutsättning för ett tillfrisknande.
Säg att du ska skriva en kontaktannons,
beskriv dig själv …

– Skulle beskriva mig som glad och optimistisk person som
gillar att njuta av livet.
Vad skulle du göra om du vann
fem miljoner kronor?

Vilket TV-program skäms du mest över
att du tittar på?

– Jag skäms inte för något program. Ser så lite på TV och
det jag ser står jag för.
Vilket uttryck använder du för mycket?

– När jag blir otålig har jag en tendens att säga ”Det torde
ändå ha framgått”. Ordet torde får en dryg och sarkastisk ton.
När tycker du andra är som mest pinsamma?

– Börja med att amortera av och sedan skänka en rejäl slant
till cancerforskningen med tanke på den fantastiska vård jag
fått. Det skulle det kännas väldigt bra att få ge något tillbaka.

– När c- och d-kändisar från meningslösa TV-program ska
tycka en massa saker. Det tycker jag är tramsigt.

Vad gör dig riktigt förbannad?

– Det blir byrån i hallen som min fru och jag inte är överens
om. Den skulle jag inte hjälpa till att bära ut.

– Har fruktansvärt svårt för gnäll. När saker går att påverka
om man tar tag i det men personen ändå väljer att gnälla,
sådant gör mig irriterad.
Vilken är din största lyx?

– Svår fråga, men jag unnar mig nog gärna god mat och
dryck. I övrigt har jag nog inte gjort några inköp som sticker
ut. Jag ser till att skaffa mig skäl och är bra på att rättfärdiga
mina köp.

Åskan slår ner, vad struntar du i att rädda?

Ditt livs sämsta köp?

– Det var nog Ericssonaktierna, våren 2000.
Vilken pryl skulle du inte klara dig utan?

– All former av uppkoppling, blir fruktansvärt stressad om
jag inte kommer åt telefon och internet.
Vilken person har du störst respekt för?

– Att jag är så korkad så att jag alltid tror att allt ordnar sig.
Jag tror att allting landar på fötterna.

– Har stor respekt för Nelson Mandela. Han blev frihets
berövad så många år under vedervärdiga förhållanden, och
förlåter sedan de som gjort detta mot honom. Imponerande
hur han höll bitterheten ifrån sig.

När var du senast riktigt glad?

Vad har du för planer inför helgen?

– I går kväll när jag nattade min dotter, vi låg och pratade.
Hon är det bästa som hänt mig. När jag får vara med
henne blir jag alltid glad.

– Vi ska till stugan på Stora Askerön mellan Tjörn och Orust.
På ön finns inte ens en butik så det går inte att varva upp.

Vilken egenskap är du mest nöjd med?

bosse.norvinge@akeri.se

