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pal lhandlare.  Ien bransch ful l  av
svarta affdrer och momsfusk har han
byggt upp ett seriost foretag som
vdxer i rasande takt.

oer An oe suA" till synes obetydliga guldkor-
nen som skiljer de stora entrepreniirerna
frln oss andra. Som skiljer ut dem som kan
se miijligheter i doften avvAtt tre och stap-
lar 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?irsiddn iir enkel, men genial. Ute pi
byggen och ftiretag flnns lastpallar i miing-
der 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 ekono-
mi. Ldgger man sedan pi ett formaliserat
retursystem med upphiimtning, renovering
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Text Camilla Andersson Foto Elin Berge

och iterfiirsiiljning sl biirjar vi prata rejiil
omsattning.

fu lggg var omsiittningen fdr Norr-
landspall 14 miljoner. Sedan dess har den
iikat med omkring 20 procent varje Ar och
landar i lr pi 44 miljoner. DA iir inte Henrik
Mor6ns senaste liider 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?ixa annu snabbare i framtiden.

REsAil srAnrADe i ett litet studentrum i Lulei
i biirjan av 1990-talet. Henrik ville bygga
bestiindiga saker och pluggade till civilin-
genjiir inom vZig och 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 kun-
de 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 tid-
ningen "Iastpallar kOpes" och "Sldpvagn
ktipes". Sedan var det biua att venta.

Det ftirsta han fick var en rejiil utskdll-
ning.

- Iag kunde ju inget och hade skrivit att
jag bland annat kiipte Bilspeditionspall.
Chefen pd ett av ikerierna ringde och skiill-
de 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 fOretagen runt



I slutet av l9lD-talet hade
Henrik fitt tyst pii belackarna

och nitt sitt mll att kunna leva
pe pallarna. Han hamnade i 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.r pall fdr 20 kronor och
sAlde dern for 40. For att  ha nigot att  hand-
la rned fick han lir-ra pengar av en studie-
kompis. Efter sommaren hade han t jdnat si
n-rycket att han kunde kopa en begagnad
latt lastbi l  som han kopplade sl?ipet t i l l .

- I borjar-r var det inte svirt, n:ir det
handlade om 20-30 pal lar. Men ndr det
r6rde sig om 300i En gAng korde jag t i l l  en
kurrd utanfor PiteA tur och retur 1B mil tre
gAr.rger pA en dag fdr att  ta hand om al l  pal l

som fdretaget hade.

sTUDENTRUMMET inrattades i  tvA halvor. PA
ena halvan pluggade han maternatik, pA
andra halvan skotte han ioretaget.

Efrer et t  Ar ins&g han at t  han mAste vdl la:
civilingenjor eller pallhandlare. Och det var
i  det sistni imnda han nu sAg mri j l igheten
och gliidjen i att bygga nAgot bestdndigt.
Han f lr t tade t i l l  Urnei ddr han borjade l t isa
ekonomi pA universitetet, for det hade han
nytta av i foretaget. Samtidigt ikte han sri-
derut genom Norrland och Mellansverige
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Henrik Mordn
Alder:38 ir.
Yrke: Pallhandlare.
Familj: Barnen Sara, l 3 ir och Conrad, I 1
ir frin tidigare f<irhAllanden. lsak, 6 ir och
OIle 4 ir, med sambon Annika Enstnim.
Bor: I villa vid Umeilvens delta strax
utanftir Umei.
Fritidsintressen: Fijrutom familjen,
laxfiske! Senaste resan gick i somras till
Kolahalviin. Ryssland.
Senast l5stl En biografi om Che Guevara.

Liinge v5rjde sig Henrik
Mor6n fiir att kallas fiir

pal lhandlare. "Det var
fiirknippat med en massa

negativa saker som inte jag
vi l le kopplas samman med.

I dag nir jag ster pe en trygg
grund i ir  det en annan sak. "

och sorterade pal l  ute hos kunderna. l lat-t

borjade anlita transportforetag for att fA

hjiilp med frakterna, pe sa satt fick han moj-

l ighet att  ta pe sig al l t  stdrre uppdrag.
-Vid ert  t i l l f r i l le sokte jag starta eget-

bidrag, men det gick inte eftersom jag var

student. Dessutom sade l-randldggaren att

det i och fdr sig inte spelat ndgon roll, frjr
han trodde i indA inte pA aff i i rsiden. Anda
frAn starten till ir 2000 var det fi som trod-
de pA det heir mer iin jag sjiilr,.

Hela 1990-talet \ .ar en stt indig kamp
mot dal ig ekonomi samtidigt som han ut-
vidgade foretaget, startade reparationsverk-
samheten, byggde upp en modern maskirt-
park och f i l ia le l  i  Surrdsval l  och Orebro,
som i dag iir den storsta anltiggnir-rger-r. I dag

sti l jer han I,2 rni l joner pal lar per Ar och
fdretaget i i r  det storsta i  landet pA begagna-
de lastpal lar. Bland annat dr det ansvarigt
fdr reparatiorr av Ikeas lAngpall i hela Skan-
dinavien och England.

Fdrra iret nominerades Norrlandspall
till titeh.r UmeAs tillvi'Lxtfdretag. Det vann
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"Det finns oiindliga mtijtigheten
En livstid riicker inte till."

)) inte, men hamnade i  toppen. Henrik ser det
som ett erkdnnande av friretaget som ut-
vecklats i en bransch som fdrknippats med
stolder av pall, momsbedriigerier och svarta
affiirer. Sjiilv gAr han ut stenhirt med att
fciretaget stAr frir ordning och reda och inte
sysslar n-red stulna pallar. Det klarg6rs re-
dan vid en skylt  vid entrdn t i l l  korrtoret och
verkstaden i  I . lmeA.

-Vi kr iper inte frAn privatpersoner el lcr
andra pal l fdretag. De f lesta privatpersoner
som siiljer pall stjiil dem frfln friretag natte-
tid. Det handlar onr lastbilscl-rauffcirer son-r
plockar rned sig pall frAn foretag de levere-
rar t i l l ,  el ler personal som norpar pal l  frAn
eona f i \ rotaopt

Ndr Henrik fr ir  nAgra Ar sedan kopte upp
ett pallfriretag i Mellansverige var 50 pro-
cent av inkripen bokfcirda sorn kop frAn
privatpersoner. Det fcirsta han fick gtira var
att neka en massa personer an si i l ja t i l l
honom.

En del av framgAngen, siiger han, ligger
i att han :ir entreprencir i en bransch son-r
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NorrlandspallAB
Agare: Nonlandspall lnvest AB som 5gs
av Henrik Mor€n.
Anlliggningan Huvudkontor i Umel
med filialer i Sundsvall och Orebro.
Anstlillda: 35 personer.
Omsittning: Bedknad till 44 miljoner
fiir2([5.
Aff5rsld6: lnkrip, repantion och
fiiriiljning av begagnade lastpallar.
Driver retursystem fiir pallar inom
jordbranxhen, kallat Returpall B, och
har ptbiirjat uppbyggnaden av ett
liknande system fiir byggbranschen.

Han har inte f6tt nigot
gratis. Till och med

maskinparken har han
utvecklat sjilv. "Frin
biirjan reparerade en

person 8O pallar per dag.
I dag ir vi uppe i 250."

t idigare mest besti t t  av smA lokala f imans-
fciretag som inte haft kapacitet el ler r. i l ja art
vdra. En annan del zir det ntoraliska st.{ll-
ningstagandet.

- De riktigt stora fdretagen r,ill jobba med
en seriost motpart som de kan lita p.l i alla
ldgen.

HAN HAR KoNKURRERAT ut ett  f lertal nt indrc
pallforetag i Norrland och .{r r.'dl meclveten
om att hans un,eckl ing ses soln ett hot av
rnirrga i  branschen, men han vi i l jer att  gi
sin egen vag. Att de mindre konkurrenterna
nu gin ihop i ett ltawerk ser han bara sor.n
posit ivt.  Det .dr utr l laningar ocl-r konkurrens
som driver honom och skapar hans passiorr
f 'dr lastpal larna.

I dag ser han sig sonr sri l jare och visio-
nar fdr fdretaget.

- I  framtidcn kornmer vi att  satsa pi i  att
driva r ikst: ickande retursvstern. Nhr det dr
klart dr det dags att gA civer landsgrdnserna.
Det f inns oi indl iga mri j l igheter. I ln l ivst id
rdcker inte t i l l I


