
” Granfröet”
- ett skogsminnesmärke i Sollefteå

Av Börje Hedman
Börje Hedman

O
Och varför just i Sollefteå? Ja, Sollefteå
var för drygt 100 år sedan mittpunkten i en
sjudande skogsbruksutveckling i Norrland
för att inte säga Sverige. Ångeimanälven
är Sveriges vattenrikaste flod och Sollefteå
är beläget strax nedanför där de sista stora
biflödena går in i huvudfåran. Vattenvä-
garna erbjöd de billigaste transportsätten
ner till ångsågarna och utskeppningsham-
nama vid kusten.

Till Sollefteå förlädes huvudkontoren
för flottning och virkesmätning, och för en
mängd skogsbolag. Ett av bolagen var
Kramfors AB. Dess dåvarande chef Pehr
Erland Lagerhjelm. en man som medförde
skogsskötselbegrepp från Bergslagen, såg
behovet av en ny ordning i skogsbruket.
Han tog initiativet till bildandet av ” Före-
ningen Skogskultur i Norrland” en före-
ning som så småningom blev ” Norrlands
Skogsvårdsförbund” och årsskiftet
1965/66 förenades med den senare och
startade Svenska Skogsvårdsföreningen
till dagens Sveriges Skogsvårdsförbund.

Ursprungsföreningen bildades alltså vid
sammanträde den 26 januari 1883 i Sollef-

A r 1983 uppsattes skulp-
turen ” Granfröet" ska-
pad av skulptören Aston

Forsberg , Alnön, utanför Hull -
sta Gård ( motsvarar Folkets
Hus ) i Sollefteå i samband med
att Sveriges Skogsvårdsförbund
firade sitt 100-årsjubileum i
staden.

teå.
I Sollefteå bildades också det första

embryot till det som sedan blev Svenska
Skogs- och flottningsarbetareförbundet
redan 1906 men först 1918, den 2 april
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Artikelförfattaren framför "Granfröet". Den sammanbindande texten kring "Granfröets " sockel
talar både om "skogens vårdare och arbetare Båda förbunden har med sina namn och emblem.
En poäng är ju att då skogsvårdsförbundets tallkotte har fått underordna sig granfröet.

Foto: Åsa Hedman
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kom det egentliga förbundet till, varifrån
sedermera Svenska Skogarbetarf örbundet
räknar sin födelse.

Men det gällde ju att få fram något
gemensamt. Fortfarande med Sollefteå
Hembygdsförening som drivande, bilda-
des en kommitté med representanter utom
för föreningen också för skogsbruket och
kommunen. Det betydelsefullaste var
kommunens medverkan eftersom dess
företrädare, fabrikören Helge Lidström (s)
från Näsåker förmådde kommunen att
avsätta 40.000 kr/år med start 1978. Det
skulle da bli 200.000:- till 1983 då Skogs-
vårdsförbundets 100-årsjubileum skulle
äga rum. Grundplåten var lagd och det
gick sen lättare att få bidrag från annat
håll.

Nå, hur kommer
ett monument till?
Det tar lång tid att skapa ett monument och
det blev många kringelikrokar innan det
stod där på plats. För mycket att beskriva
för att rymmas inom ramen för denna arti-
kel. I korthet gick det till så här. Redan
1965 dikuterades det inom dåvarande
Ådalens Skogsklubb om inte ” Skogens
vårdare och skogens arbetare" borde kun-
na gemensamt hugfästa sin tillblivelse
genom någon form av minnesmärke. Kon-
takter med resp förbund togs. Sollefteå
Hembygdsförening tog över att driva idén
om ett skogligt minnesmärke 1967 och
anhöll i skrivelse till drätselkammaren att
staden till att börja med skulle medverka i
någon form av minnesmärke när Skogsar-
betarförbundet nästa år skulle fira sitt 50-
årsjubileum.

Drätselkammaren var relativt välvillig
och finansierade uppsättandet av en torrfu-
ruplanka inne på Hullsta gård där det på en
kopparplåt framgick att Svenska Skogs-
och Flottarförbundet 1918 bildats på den-
na ort. Uppsättningen skedde dock först
1978.

Tre konstnärer inbjöds att komma med
förslag. Så skedde och vid en sluten
omröstning inom juryn segrade skulptören
Aston Forsbergs förslag. Det fick alla rös-
terna. Han berättade att han så småningom
kommit fram till att ett skogsfrö skulle det
vara. Han suderade sedan sådana också
under lupp och fann att granfröets vinge
hade den finaste spänningen av alla.

Det blev alltså ett lysande jättegranfrö,
stående på sin vinge, som avtäcktes inför
skogsvårdsförbundets och skogsarbetar-
förbundets inbjudna medlemmar och kom-
munens representanter 1983.
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