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Jerker Andersson i ateljén hemma i Freluga tillsammans med Karin Nilsson, Monika Zetterlund, Kersti Helander, Lena Bergkvist, Elisabeth Eriksson och Barbro Wedekind
från Undersviks hembygdsförening. Damerna var där för att höra hur det går med framställandet av deras staty Skoghuggaren, till höger på bilden.
Foto: Leif Larsson

En skogshuggare –
för en kvarts miljon
Undersviks hembygdsförening satsar
250 000 kronor på en staty i brons av en
skogshuggare. Uppdraget har gått till konstnären Jerker Andersson i Freluga utanför
Bollnäs. Statyn ska placeras i Byvallen och
den beräknas vara på plats nästa sommar.

■■Vår satsning är unik,
men det hårda
arbetet i skogen
är allmängiltigt
för hela Norrland.
katarina wådell,
ordförande
Undersviks hembygdsförening

BOLLNÄs

Man kan inte säga annat än att
Undersviks hembygdsförening
sticker ut, för en satsning i storleksordningen en kvarts miljon
på en bronsstaty placerad mitt
ute i skogen torde man vara ensam om.
Initiativet ska ses som en hyllning till alla hårt jobbande skogsarbetare.
– Vi vill ge speciell uppmärksamhet åt dem i Undersviks
socken och angränsande områden som arbetade hårt för att
skapa Sveriges välstånd runt förra sekelskiftet och ett halvt sekel
framåt, säger Katarina Wådell,
ordförande i Undersviks hembygdsförening.
– Vår satsning är unik, men det
hårda arbetet i skogen är allmängiltigt för hela Norrland.
Det var i våras som Katarina Wådell kontaktade Jerker Andersson
om framställandet av en skulptur
och han var inte sen att haka på.
– Ett suveränt initiativ av en
hembygdsförening, säger konstnären och skulptören från Freluga.
Arbetet med skulpturen kunde
snart dra i gång och i veckan fick
Jerker Andersson besök av sex
damer från hembygdsförening-

en. De ville se hur arbetet fortskred.
En elegant dressad konstnär
tog emot i ateljén, visade skisser
på skogshuggaren och även en
mindre variant i lera innan han
bjöd damerna en trappa upp där
kaffe, te och tunnbrödssmörgåsar
väntade.
Ordförande Wådell kunde inte
närvara, men hon kan vara lugn.
Allt utföll till största belåtenhet.

Jerker Andersson berättade också om hur arbetet fram till färdig
staty kommer att se ut och de sex
damerna fick då bland annat klart
för sig att den sista gjutningen
äger rum i Lugano i Schweiz. Jerker Andersson har under flera år
haft ett samarbete med ett gjuteri där och vet därför att de gör ett
bra jobb.
Den 1 juni nästa år ska skulpturen enligt kontraktet vara klar och
invigningen beräknas äga rum i
månadsskiftet juni/juli.
Skogshuggaren blir 75 centimeter hög och statyn ska placeras på
en cirka två meter hög sten. Den
slipper Jerker att hugga, hembygdsföreningen räknar med att
hitta en befintlig sten som passar.
Byvallen ligger nio kilometer
västerut från Simeå, vid vägen
mot Fluren.

Förr i världen var Byvallen fäbodvall för bönderna i Undersvik,
och en av de tre stugor som finns
kvar från den tiden användes av
skogshuggarna så pass sent som
in på 1960-talet. Den iordningsställdes av hembygdsföreningen
för 20 år sedan.
Hälsingeleden mellan Harsa och

Bollnäs går förbi stugan, vilket
gör att statyn kan ses av alla som
passerar där. Stugan är alltid öppen för den som vill övernatta eller bara ta en paus.
Och så det där med pengarna.
Varifrån plockar en hembygdsförening fram en kvarts miljon?
Främst från sponsorer, i form
av både företag och privatpersoner, får vi veta.
– Katarina är duktig på att jaga,
säger kollegorna i styrelsen.
Hembygdsföreningen bidrar
också och här intar Kaffebönorna en central roll. Bönorna är en
grupp inom föreningen som ordnar kaffeförsäljning vid olika aktiviteter på somrarna. Det ger ett
visst överskott, som nu kommer
väl till pass.
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