Året s Borrare 2010
”Jan Berglund får priset för att alltid ha verkat i positiv anda för
branschen och att han alltid har tittat framåt i sitt företagande.
Jan har mer än 35 års erfarenhet från borrningsbranschen och
har alltid satt varje kund i fokus och varit noga med sin personal.
Jan har genom sitt engagemang i branschorganisationen även
tillfört branschen mycket av sin mångåriga erfarenhet och han är
högt uppskattad av såväl kunder som anställda.”

Grattis Janne!
text: Henryk Rozenberg
En gammal geotecare har
i år förärats titeln Årets borrare när Föreningen för Avancerad Borrning höll sitt årsmöte
i Lund i våras. Tyvärr kunde
borraren själv, Jan Berglund,
inte närvara så det formella
överlämnandet av utmärkelsen får anstå ett par månader.
För alla i branschen är han känd som
Janne från Jannes Brunnsborrning. Frågan är hur många har verkligen lagt
hans efternamn på minnet.
Det där med gammal tarvar en förklaring.
Åldersmässigt kan man knappast
säga att Janne är gammal. Rent fysiskt
har han visserligen passerat mannens
bästa ålder, men absolut inte mentalt. Så
man kan deﬁnitivt säga att Janne är ung
i själen. Däremot är han en gammal räv
i Geotecgänget – närmare bestämt sedan
1990 och ingår i föreningens styrelse sedan många år tillbaks.
Även om alla vet vem Janne är, är det
ganska få som känner till hans brunnsborrarbana.
Halkade du in i branschen, Janne?
– I början på 70-talet arbetade jag

som maskinreparatör på ett företag som
hette Dynapac och kunde en hel del om
tryckluft, dieselmotorer och sådant. När
ett borrningsföretag annonserade efter
folk med mina kunskaper, sökte jag mig
dit – jag tyckte det verkade spännande.
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I några år var Janne anställd i ett

borrningsföretag i Veddinge, men ﬁrman
gick inte så lysande. Han köpte en begagnad rigg och försökte klara sig själv.
Året var då 1976.
Ett gynnsamt tillfälle dök snart upp.
– Jag träffade en småländs brunnsborrare, Einar Andersson, som skulle pensionera sig. Han tyckte att jag skulle satsa
på att ﬂytta till Burseryd för här runtomkring fanns det gott om arbete. Så jag
gjorde det och på den vägen är det.
Janne är den förste riktige brunns-

borraren i släkten.
– Min far har visserligen under hela sitt
yrkesliv arbetat med att sondera och
gräva brunnar, så lite kunskap – ”know
how”- fanns ju att tillgå. Jag hjälpte honom mycket under åren, men någon
riktig borrare har det aldrig funnits i
familjen.
Jannes Brunnsborrning AB tillhör

onekligen de framgångsrikaste i borrningsbranschen och med sin 35-åriga företagarhistoria hamnar Janne snart bland
branschens åldermän.
Vad är viktigt för att man skall lyckas
som företagare i brunnsborrningsbranschen?
– Kunskap och kvalitet, förklarar Janne
och får det låta enkelt och väldigt rationellt.
Jannes dotter Anna-Karin, som också
arbetar i företaget, nämner snabbt det
som hon tycker är typiskt för Janne och
säkerligen ett villkor för ett lyckat företagande i borrningsbranschen.
– Man måste nog vara en ganska

speciell person för att verkligen gilla detta yrke. Och så måste man kunna umgås
med all sorts folk …
– Att på något sätt gilla snålblåst, regn
och snöstorm hjälper ju också till, påpekar Anna-Karin.

Borrarbranschens generella pro-

blem är den stigande medelåldern – det
är få unga människor som vill satsa på
borraryrket idag.
Har Janne något botemedel att rekommendera?

Även om man är pigg på att lära nytt,
kommer det – förr eller senare – en dag
när det blir dags att låta en ny generation ta över. Det krävs dock att det ﬁnns
någon som vill ta över …
– Driver man ett seriöst företag och

– Man måste få de unga att förstå att det
här yrket är otroligt mångfacetterat. Givetvis måste man dels tycka om fysiskt
arbete, dels om att arbeta ute. Dessutom
bör man vara en duktig problemlösare.
Det krävs omfattande kunskaper och
hög kompetens för att kunna utföra jobbet – och för att göra det bra!
– Arbetet är ju både teknisk utma-

nande och geologiskt spännande! Det
arbete brunnsborrarna utför är också
viktigt för hela samhället då vatten är
vårt viktigaste livsmedel. Det är även ett
fantastiskt roligt och socialt arbete!
Genom åren har Janne upplevt både
bättre och sämre tider, men de goda
och de dåliga minnena är mest knutna
till olika uppdrag och händelser i hans
långa yrkesliv, inte till företagets ekonomi.

man är rädd om kunderna så har man
att göra så länge man lever. Om allting
fungerar och går som vi vill, blir det
dottern Anna-Karin med sin familj som
skall ta över företaget när jag inte längre
orkar med det.
Janne ser positivt på företagets fram-

tid men sticker inte under stol med att
konkurrensen på borrningsmarknaden
har ökat de senaste åren.
– Värmepumpepoken har ju drivit fram
många nya företag och det har inte varit
enbart av godo. Många av de nya företagen har för lite kunskap och gör för
dåliga jobb. Det är inte bra – vare sig för
kunden eller för branschen.
– Klart att det råder en viss överetablering i branschen.
För sin egen del tänker Janne hålla på
ett tag till … så länge han orkar.

– Ja, det otrevligaste var väl när jag

– Nuförtiden är borraryrket inte

ﬁck en kaxslang över mig och skadades
svårt. Turligt nog är det inte sådant man
minns mest, utan istället alla de trevliga människor man mött under åren.
Alla roliga och intressanta platser man
fått se och hur mycket man fått lära sig.
Och så lär man sig något nytt varje dag
– brunnsborrarjobbet är så komplext.
Varje dag är en skoldag!

alls så slitsamt som för bara 20 år sedan.
Jag tycker att det alltid ﬁnns möjligheter
till utveckling och förbättringar – det är
ju på gång och välkommet. Men att få
röra på sig i jobbet är ingenting man dör
av – gör man bara det på rätt sätt så är
det bara hälsosamt!

Det ﬁnns även en annan aspekt

som Janne tycker är viktigt i hans företagande - det kontakten med likasinnade.
– Medlemskapet i Geotec har också
givit mig mycket, både på det yrkesmässiga och på det personliga planet. Att få
tillgång till så mycket kunskap och utbildning, är något som otvivelaktigt gynnat mitt företagande!

Jag skulle aldrig välja något annat
jobb om jag ﬁck välja om idag.
Det är så roligt med alla kunder!
Ett alldeles fantastiskt jobb om man
tycker om människor, att röra på sig,
frisk luft, teknik och utmaningar!
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