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p a l l h a n d l a Ie
ren. b ra n s cfu
h l la v

svartaaffdrerochmomsfusk
harhan
byggtuppett seriostforetagsom
vdxeri rasande
takt.
TextCamillaAnderssonFotoElin Berge

oer An oe suA" till synes obetydliga guldkornen som skiljer de stora entrepreniirerna
frln oss andra. Som skiljer ut dem som kan
se miijligheter i doften avvAtt tre och staplar med gamla, gistna och brutna lastpallar
pi en asfaltstiickt parkering.
- St liinge de stir ddr iir de inte viirda
mycket. Men sa tar vi in dem, de flr torka
och sorteras.En bra pall kan repareras,
annars anviinder vi den fiir reservdelar,
beriittar Henrik Mor6n,vd ftir Norrlandspall,
ndr vi mriter honom pl huvudkontoret i
UmeA.
Aff?irsiddniir enkel, men genial. Ute pi
byggen och ftiretag flnns lastpallar i miingder som anvdnts ftir att frakta varor och
material och som fiiretagen behiiver bli av
med. En pall iir inte v?ird minga kronor.
Men tusen pallar - di biirjar det bli ekonomi. Ldgger man sedan pi ett formaliserat
retursystem med upphiimtning, renovering

36 oueco+zoos

och iterfiirsiiljning sl biirjar vi prata rejiil
omsattning.
fu lggg var omsiittningen fdr Norrlandspall 14 miljoner. Sedan desshar den
iikat med omkring 20 procent varje Ar och
landar i lr pi 44 miljoner. DA iir inte Henrik
Mor6ns senasteliider i hatten - ett kontrakt
pa ett retursystem avlastpallar fiir hela
byggbranschen - medriiknat.
- Fu[t utbyggt om cirka fem ir si iir det
vdrt mellan 50 och 100 miljoner. Vi kommer
att v?ixaannu snabbare i framtiden.
REsAilsrAnrADe i ett litet studentrum i Lulei
i biirjan av 1990-talet.Henrik ville bygga
bestiindiga saker och pluggade till civilingenjiir inom vZigoch vatten. Han hade 8 000
kronor kvar att leva p& efter att ha f&tt nej
pfl alla sommarjobb-ansiikningar och ingen
miijlighet att fi a-kassa.Enda alternativet
han slg var att lka till fiir?ildrarna i Mora

och leva pA dem under sommaren, niir
blicken rAkade falla pt en liten annons i
lokaltidningen. "laspallar ktipes".
Det biirjade riira sig i skallen pl Henrik
- Iag hade inte en aning om att man kunde ktipa och siilja pall och ringde numret i
annonsen.
Henrik insig snart att det hiir fanns en
inkomstmdjlighet. N&gra dagar senare var
det han som satte in tvi radannonser i tidningen "Iastpallar kOpes" och "Sldpvagn
ktipes". Sedan var det biua att venta.
Det ftirsta han fick var en rejiil utskdllning.
- Iag kunde ju inget och hade skrivit att
jag bland annat kiipte Bilspeditionspall.
Chefen pd ett av ikerierna ringde och skiillde ut mig fdr att jag handlade med deras
pall, beriittar Henrik.
Men han repade mod, kiipte ett sliip fiir
6 000 och biirjade aka ut till fOretagenrunt

I slutet av l9lD-talet hade
Henrik fitt tyst pii belackarna
och nitt sitt mll att kunna leva
pe pallarna.Han hamnadei en
svacka.Men nya utmaningar
fick honom att omformulera
milen fiir fiiretaget.
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"Detvar ffl som trodde pe
dethiir mer iiniag sjdlv."
))

LuleA.Han kopte ir.rpall fdr 20 kronor och
sAldedern for 40.For att ha nigot att handla rned fick han lir-rapengar av en studiekompis.Eftersommarenhadehan tjdnatsi
n-rycketatt han kunde kopa en begagnad
latt lastbilsom han koppladesl?ipettill.
- I borjar-rvar det inte svirt, n:ir det
handladeom 20-30pallar.Men ndr det
r6rdesig om 300iEn gAngkordejag till en
kurrdutanforPiteAtur och retur 1Bmil tre
gAr.rger
pA en dag fdr att ta hand om all pall
som fdretagethade.
inrattadesi tvAhalvor.PA
sTUDENTRUMMET
ena halvanpluggadehan maternatik,pA
andraha lva nsko tteh an ior et aget .
Efre re tt Ar ins&ghan at t han m As t ev dlla:
civilingenjor eller pallhandlare.Och det var
i det sistniimndahan nu sAgmrijligheten
och gliidjen i att bygganAgotbestdndigt.
Han flrttadetill Urnei ddr han borjadeltisa
for det hadehan
ekonomipA universitetet,
nytta av i foretaget.Samtidigtikte han sriderut genom Norrlandoch Mellansverige
]8 ouaco+-zoos

Henrik Mordn
Alder:38 ir.
Yrke: Pallhandlare.
Familj:BarnenSara,l 3 ir och Conrad,I 1
lsak,6 ir och
ir frin tidigaref<irhAllanden.
OIle 4 ir, medsambonAnnikaEnstnim.
Bor: I villavid Umeilvensdeltastrax
utanftirUmei.
Fritidsintressen:Fijrutomfamiljen,
laxfiske!Senasteresangick i somrastill
Ryssland.
Kolahalviin.
Senastl5stl En biografiom CheGuevara.

Liingev5rjdesig Henrik
Mor6nfiir att kallasfiir
"Detvar
pallhandlare.
fiirknippatmeden massa
negativa
sakersomintejag
med.
samman
villekopplas
I dagnirjag sterpeentrygg
grundiir detenannansak."

och sorteradepall ute hos kunderna.llat-t
borjade anlita transportforetagfor att fA
hjiilp med frakterna,pe sa satt fick han mojlighetatt ta pe sigallt stdrreuppdrag.
- V i d e r t t i l l f r i l l es o k t ej a g s t ar tae g e tbidrag,men det gick inte eftersomjag var
att
student. Dessutomsadel-randldggaren
det i och fdr sig inte spelat ndgon roll, frjr
Anda
han troddeiindAinte pA affiirsiden.
frAn starten till ir 2000var det fi som trodde pA det heirmer iin jag sjiilr,.
\.aren sttindigkamp
Hela 1990-talet
mot daligekonomisamtidigtsom han utvidgadeforetaget,startadereparationsverksamheten,byggdeupp en modern maskirtp a r ko c h f i l i a l e li S u r r d s v aol lc h Or e b r o ,
I dag
som i dag iir den storstaanltiggnir-rger-r.
stiljerhan I,2 rniljonerpallarper Ar och
fdretagetiir det storstai landetpA begagnade lastpallar.Blandannat dr det ansvarigt
fdr reparatiorrav IkeaslAngpalli hela Skandinavienoch England.
Fdrrairet nomineradesNorrlandspall
Det vann
till titeh.rUmeAstillvi'Lxtfdretag.
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"Det finns oiindliga mtijtigheten
En livstid riicker inte till."
))

inte,men hamnadei toppen.Henrik serdet
som ett erkdnnandeav friretagetsom utvecklatsi en bransch som fdrknippats med
stolder av pall, momsbedriigerieroch svarta
affiirer.SjiilvgArhan ut stenhirt med att
fciretagetstArfrir ordning och reda och inte
sysslarn-redstulna pallar.Det klarg6rsredan vid en skyltvid entrdntill korrtoretoch
verkstadeni I.lmeA.
-Vi kriperinte frAnprivatpersoner
ellcr
andrapallfdretag.De flestaprivatpersoner
som siiljer pall stjiil dem frfln friretagnattetid. Det handlar onr lastbilscl-rauffcirer
son-r
plockar rned sig pall frAn foretagde levererar till, ellerpersonalsom norpar pall frAn
eona

fi\rotaopt

Ndr Henrik frir nAgraAr sedankopte upp
ett pallfriretagi Mellansverigevar 50 procent av inkripen bokfcirdasorn kop frAn
privatpersoner.Det fcirstahan fick gtira var
att nekaen massapersoneran siiljatill
honom.
En del av framgAngen,siigerhan, ligger
i att han :ir entreprenciri en bransch son-r
4 [) ouaco+-zoos

Han har inte f6tt nigot
gratis.Till och med
maskinpark en
har han
utvecklat sjilv. "Frin
biirjan repareradeen
person8O pallar per dag.
I dag ir vi uppe i 250."

tidigaremestbestitt av smAlokalafimansfciretagsom inte haft kapacitetellerr.iljaart
vdra. En annan del zirdet ntoraliskast.{llningstagandet.
- De riktigt storafdretagenr,ill jobba med
en seriostmotpart som de kan lita p.l i alla
ldgen.

NorrlandspallAB
Agare: NonlandspalllnvestAB som5gs
av HenrikMor€n.
Anlliggningan Huvudkontori Umel
medfilialer i Sundsvalloch Orebro.
Anstlillda: 35 personer.
Omsittning: Bedknadtill 44 miljoner
fiir2([5.
Aff5rsld6: lnkrip,repantion och
fiiriiljning av begagnadelastpallar.
Driverretursystemfiir pallarinom
jordbranxhen,kallatReturpallB, och
har ptbiirjat uppbyggnaden
av ett
liknandesystemfiir byggbranschen.

HANHARKoNKURRERAT
ut ett flertalntindrc
pallforetagi Norrland och .{r r.'dlmeclveten
om att hansun,ecklingsessoln ett hot av
rnirrgai branschen,men han viiljeratt gi
sin egenvag.Att de mindre konkurrenterna
nu gin ihop i ett ltawerk ser han bara sor.n
positivt.Det .drutrllaningarocl-rkonkurrens
som driverhonom och skaparhanspassiorr
f'drlastpallarna.
I dag serhan sig sonrsriljareoch visionar fdr fdretaget.
- I framtidcnkornmervi att satsapii att
driva rikst:ickande
retursvstern.
Nhr det dr
klart dr det dagsatt gA civerlandsgrdnserna.
Det finns oiindligamrijligheter.Iln livstid
rdckerinte till
I

