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Namnet Sven-Erik
Bergendahl säger kanske
inte så värst mycket. Men om
vi säger Svempa lär det
klarna. I år firar näringens
egen bärgarkung och
Truckerpionjär 50 år
som företagare.

SVEN-ERIK
”SVEMPA” BERGENDAHL
Ålder: 76 år
Familj: Hustrun Monica, hunden
Rolex och tre utflugna barn
Bor: I villa, Sköndal,
södra Stockholm
Bakgrund: Bilbärgare
och bilbyggare
Fritid: Akvariefiskar, travhästar,
spritsamlingen och fordon
förstås, bland annat en Audi R8.
Aktuell: Ett halvt sekel
som företagare

Keep on Trucking!
50 ÅR SOM FÖRETAGARE.
HUR SER DU TILLBAKA PÅ DINA ÅR I FIRMAN?

– Det har varit tufft! Jag och min fru har fått jobba hårt. Min
fru som har hjälpt till var med från början. Vi träffades på
raggarfiket i Bollmora när hon var 16 år och sedan dess har
vi hängt ihop. Det med Svempa har blivit så stort. Vi har
blivit omtyckta i världen och de ser upp till oss.
SAKNAR DU NÅGOT MED DEN GAMLA GODA TIDEN?

VILKEN ÄR DIN STÖRSTA LYX?

– Att jag och min fru har gjort det fint hemma. Vi har
fått kämpa med vår kåk.
VILKEN EGENSKAP ÄR DU MEST NÖJD MED?

– Att jag är driftig och jobbar hårt och på det jag tror
på. Inga direktörsfasoner här. Och så ska det jag gör se
fräscht ut.

– Nja, inte direkt. Man kan titta tillbaka och okej, det var
rätt så bra men man har fått kämpa. Det var lite trögt i
början, och en del tjafs med Åkeriförbundet.

NÄR VAR DU SENAST RIKTIGT GLAD?

SÄG ATT DU SKA SKRIVA EN KONTAKTANNONS,
BESKRIV DIG SJÄLV …

VILKET TV-PROGRAM SKÄMS DU MEST ÖVER ATT
DU TITTAR PÅ?

– Är man 76 är du ingen skönhet längre. Men jag är glad
och trivs med livet.
VAD SKULLE DU GÖRA OM DU VANN
FEM MILJONER KRONOR?

– Ge barnen och frugan lite pengar. Sedan satsa mer på
företaget. Det är tufft att vara egen företagare. Och så
kanske hjälpa någon stackare som har det lite dåligt.
VAD GÖR DIG RIKTIGT FÖRBANNAD?

– När konkurrenter snackar en massa skit, men de gör
bort sig själva. Man behöver inte snacka skit om
varandra utan vara lite justa istället.
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– När min travhäst Al's Winnermede vann på Solvalla
för tre veckor sedan. En fin häst.

– Inget, då stänger jag hellre av. Stänger direkt av om
de är elaka mot djur. Tittar gärna på norska deckare,
trav eller bra naturprogram om korallreven.
VILKET UTTRYCK ANVÄNDER DU FÖR MYCKET?

– Använder inga uttryck. Däremot brukar jag köra
mycket med tummen när jag ska fotograferas. Det är
min grej.
NÄR TYCKER DU ANDRA ÄR SOM
MEST PINSAMMA?

– Svårt att förklara. Folk ser så deprimerade ut, men det
är nog tufft för många. Jag vill att folk ska vara glada.

ÅSKAN SLÅR NER, VAD STRUNTAR
DU I ATT RÄDDA?

– Vet inte. Jag skulle rädda så mycket som möjligt. Det
beror på hur mycket tid man har på sig. Frugan och
hunden sedan får man se.
DITT LIVS SÄMSTA KÖP?

– Det är för länge sedan. Däremot ångrar jag att jag sålde
cabrioleten till Scania. Kineserna bjöd många miljoner för
den. Men jag vet ju att nu har den kommit till rätt folk.
VILKEN PRYL SKULLE DU INTE KLARA DIG UTAN?

– Det är ingen pryl direkt, men min fru och att få jobba
med lastbilarna.
VILKEN PERSON HAR DU STÖRST
FÖRTROENDE FÖR?

– Janne Richter, min designer som har stöttat under
alla dessa år. Han är duktig och driftig. Sedan en massa
gubbar på Scania, på ”hyllan” som jag säger och som jag
ser upp till och har stöttat mig.
VAD HAR DU FÖR PLANER INFÖR HELGEN?

– Nu i helgen blir det lugnt – jag ska vara hemma och
pula. Ska serva akvariet hemma – ett 4 000-liters korallrevsakvarium med en massa vackra fiskar.
bosse.norvinge@akeri.se

