KROKOM 6 mars

Nolervik: I 80 år har de grävt, lyft och borrat
fram det moderna samhället – nu lämnar
bröderna Hellberg över

Bröderna Gunnar och Johnny Hellberg och kranföraren Kim-Milan Nielsen ﬂankeras här av nya ägarna
Lars Sundqvist och Jens Sundqvist.
Bild: Stefan Nolervik

Onsdag, den första marsdagen, på en verkstad i Krokom.
Det här är en berättelse om hur ett företag kan gå i arv och bli ett av länets äldsta
inom åkeri- och entreprenad. Nästa år fyller Hellbergs Entreprenad i Krokom 80
år. Och i dagarna lämnar bröderna Johnny, 68, och Gunnar Hellberg, 63, över
företaget till nya ägarna Lars och Jens Sundqvist.
Men vi tar det från första spadtaget.

Egentligen visste vi det alla vi som växte upp i Krokom. För det var ju aldrig något
snack, bröderna Hellberg skulle en dag ta över efter sin pappa Birger. Både
Gunnar, den musikaliske, och Johnny, den äldre och mer mekaniserade brodern,
skulle en dag föra arvet vidare.

Johnny Hellberg har jobbat i företaget i 53 år. Han var med sin pappa Birger och bildade aktiebolag av
företaget när han var 16 år efter att ha fått dispens av arbetsmarknadsstyrelsen. – Som störst var
företaget för ungefär 20 år sedan då vi hade tolv anställda.
Bild: Stefan Nolervik

Gunnar Hellberg har jobbat i över 40 år inom företaget som hans pappa Birger startade.
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På 1960- och 1970-talen var Hellbergs för oss lika mycket Krokom som Göstas
specerier och Majs helsnagg någonsin var. Birger Hellberg hade kommit från
Kälarne och tagit den jämtländska landsbygden med storm efter andra
världskriget när han på sitt innovativa och energiska sätt byggde sig fram i de lite
slumrande bygderna.
– Det började med att pappa skaffade en hjultraktor och åkte runt och plogade åt
bönderna, och sedan vidgades det ut så han åkte runt i hela Jämtland och plogade
och körde. Det var så han träffade vår mamma i Offerdal också, berättar Johnny
när vi sitter runt fikabordet i verkstan.
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Johnny berättar att pappa Birger också gjorde många uppfinningar och maskiner
som han testade när han var ute på sina jobb. Johnny visar papper från patentoch registreringsverket.
– Han gjorde bland annat en slakastötting för timmertransporter, och en
enmanssåg uppfann han också, liksom en speciell borr som man borrade timmer
med i flottningen. Den har vi kvar här i garaget.
Här med den borr som bildaren av företaget, Birger Hellberg, tillverkade och sökte patent
på.
Här med den borr som bildaren av företaget, Birger Hellberg, tillverkade och sökte patent på.
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Sedan började han köpa grävmaskiner, den första 1948, och då skrev han till
länsstyrelsen om han kunde få dispens att köra den. Han fick till svar att det då
redan fanns ett antal grävmaskiner i Jämtland, vilka väl fyllde det behov som fanns
och skulle komma att finnas i framtiden.
Men till slut fick han ändå sin dispens och så började en ny era inom företaget.
Hellberg hade också Norrlands första helhydrauliska kran, som köptes in 1968.
Med den satte företaget bland annat den "flygande tunnan" på plats på den pelare
som den vilar på än i dag utanför det stora hotellet på Frösö park. Därefter blev det
många kraftverksbyggen, bland annat i Foskvattnet, Lit och Näsaforsen. Tre, fyra
maskiner hade de också samtidigt i Kallsedet.
Birger Hellberg med den första traktorn i Ansjö, Kälarne, där han växte upp.
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Han grävde, sprängde, schaktade och borrade fram det moderna samhället. Minns
ju själv som liten när det skulle grävas vatten och avlopp längs Offerdalsvägen och
Hellberg kom med sina maskiner. Dieseldoften är i dag en doft som får mig att bli
som en femåring på nytt, stående vid vägkanten, tittande storögt på när Ivan
Håkansson med Hellbergs bandtraktor schaktar gruset åt sidan.
En vanlig syn på 1950-talet. Birger Hellberg på grävjobb någonstans i Jämtland.
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Så visst har Hellbergs satt avtryck i många Krokomsbor. 1954 köpte han det då
relativt nybyggda och moderna servicehuset i Krokom där de sedan bott och där i
dag även Johnny och Gunnar bor med sina familjer.
När pappa Birger så hastigt gick bort endast 72 år gammal 1988 var det naturligt
att de båda sönerna fortsatte driva företaget.
1948 köpte Birger Hellberg den första grävmaskinen och här en skylt som gjordes i mitten
på 1950-talet. Den berättar sin egen historia. – Vi är inte störst, men äldst, säger en av de
nya ägarna, Jens Sundqvist, och visar stolt upp skylten.
1948 köpte Birger Hellberg den första grävmaskinen och här en skylt som gjordes i mitten på 1950talet. Den berättar sin egen historia. – Vi är inte störst, men äldst, säger en av de nya ägarna, Jens
Sundqvist, och visar stolt upp skylten.
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Runt bordet sitter även Lars Sundqvist, Gunnar Hellberg, Kim-Milan Nielsen och
Jens Sundqvist. Vi äter bullar och dricker kaffe och pratar mycket minnen, men
också framtid.
Johnny:
– Det var ganska spännande då ett tag när vi körde stora barktrummor på släp till
Örnsköldsvik och hade poliseskort hela vägen.
Nu har det kommit till en så kallad milstolpe. Johnny och Gunnar Hellberg som
hoppade med som delägare till pappa Birger 1976, alltså för 40 år sedan, har nu
sålt av rörelsen till de nya ägarna Lars och Jens Sundqvist.
Lars och Jens Sundqvist, kusinerna, ser fram emot att börja driva företaget.
Lars och Jens Sundqvist, kusinerna, ser fram emot att börja driva företaget.
Bild: Stefan Nolervik

– Och så har vi levt på under åren, och vi har inte haft en enda
betalningsanmärkning på hela tiden. Vi har heller aldrig haft något med
kronofogden att göra, säger Johnny.
– Du får inte säga sådana saker, man blir ju nervös, säger nye ägaren Jens
Sundqvist och skrattar.
– Det ﬁnns så mycket historia inom det här företaget, så vi är ödmjuka inför uppgiften,
säger Jens Sundqvist till höger. Till vänster en av de förra ägarna, Gunnar Hellberg.
– Det ﬁnns så mycket historia inom det här företaget, så vi är ödmjuka inför uppgiften, säger Jens
Sundqvist till höger. Till vänster en av de förra ägarna, Gunnar Hellberg.
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Jens berättar om hur det gick till när han blev intresserad av företaget.
– Jag såg en liten försiktig annons på internet. "Anrikt entreprenadföretag säljes".
Bild på någon gammal grävare, och jag blev lite nyfiken, fick skriva på något
papper då för det var tystnadsplikt för att få ut papperen. Och då såg jag att det var
Hellbergs. Jag har ju vuxit upp på Backvägen här i Krokom och när jag var liten
pojke var jag som många andra grabbar intresserad av maskiner så jag har klättrat
på deras silverfärgade grävare som stod mest över hela byn, och har fått lite jagis
och så där.
Johnny Hellberg känner sig trygg med att lämna över företaget till nya krafter. – Det
känns som om det kommer att hamna i goda händer. Det fanns andra intressenter
inblandade i effären och känslan är väl att företaget inte hade kunnat leva vidare på det
här sättet om det blivit en annan lösning, säger han.
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Jens som tidigare har jobbat till sjöss hade precis blivit pappa och kände att det var
jobbigt att vara borta långa perioder. Därför sökte han nu efter något på
hemmaplan.
– Maskiner har alltid funnits i tankarna. Plockade fram annonsen i höstas igen och
såg att bolaget fortfarande var till salu, pratade lite med Lars, och så ringde jag till
mäklaren och sa att jag ville vara med i affären. Det här var intressant och det
skulle passa oss bra.
Jens Sundqvist är den som kommer att driva företaget vidare.
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För Jens handlade det mycket om företagets långa geuina historia och ett starkt
varumärke. Och när det gäller Lars Sundqvist handlar det mer om att vara i
bakgrunden och stötta.
– Jag har hållit mig lite i bakgrunden och det är Jens som har fört talan och det är
han som kommer att driva det framgent här. Det som känns väldigt bra är ju att
Johnny och Gunnar lämnar över det här på ett bra sätt. Det är inte vi som köpt
Hellbergs utan vi har kommit in i Hellbergs. Och det känns väldigt bra.

Lars Sundqvist känner sig utvald.
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Ni känner er utvalda?
– Ja, faktiskt är det så. De har ju inte lämnat nyckeln och försvunnit.
Jens:
– Det är väl det som är hela grejen att vi vill köra vidare som Hellbergs. Företaget
har funnits i 79 år, bara det. Vi är försiktigt ödmjuka inför uppgiften. Dessutom
kommer både Johnny och Gunnar att finnas kvar i företaget. Gunnar kommer att
jobba kvar och Johnny säger att han kan vara kvar som säsongsanställd.
Johnny:
–Jag kommer att hoppa in när det behövs folk.
Framtiden?
– Vi har ett antal idéer och naturligtvis kommer vi att satsa på och utveckla
företaget, säger Jens.
– Vi har ju dessutom dragit ner en del inom företaget de senaste tio åren, så det är
välbehövligt med nya tag, säger Johnny Hellberg.
Gunnar Hellberg känner sig styrkt av att företaget får leva vidare på ett bra sätt. – Jag
känner inget vemod eller så, det känns däremot som att företaget redan har utvecklats
med de nya ägarna, säger han.
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Och så lyfter Hellbergs i Krokom vidare.
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