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Gösta Edströms intåg: 
Uppbyggnad och utveckling  
av skogsägarnas samverkan

Skogsdagar blev från början en viktig 
del i arbetet för att sprida information 
om föreningen och vikten av rätt skötsel 
av skogarna. Bilden från en skogsdag i 
Blekinge 1943.
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Bakgrund
Gösta Edström föddes 1901 i prästgården på Frösön, 
med Storsjön, skogar och fjäll så långt ögat nådde. 
 Gösta var fjärde barnet i en kull på elva. Pappa 
kyrkoherden dog tidigt, familjen fick det svårt och 
hamnade i Småland. Gösta Edströms skolgång  
slutade med Skogshögskolan. 

Det var ont om jobb under 1920-talets depression  
så Gösta Edström startade egen skogsbyrå. Miss-
handlade skogar gav svag ekonomi för skogsägarna. 
Virkespriserna sattes av ett fåtal köpare, företrädare 
för massabruk och sågverk. Dessa hade trumf på 
hand, både när det gällde mängden virke som  
efterfrågades och priset.  

Skogsägarföreningar började bildas och på den tiden 
låg virkesförrådet på cirka 50 skogskubikmeter per 
hektar mot cirka 180 i dag.

Gösta Edström såg möjligheterna för samverkan i 
det enskilda skogsbruket. God skogsvård kunde ge 
dubbel tillväxt mot den i Norrland. Dessutom måste 
de många små utbuden från skogsgårdarna samlas.

Det var främst de större skogsägarna som gick i täten 
när skogsägarföreningarna bildades. De var mer 
beroende av inkomsterna från skogen än de mindre 
skogsägarna, som ännu inte hämtade sina inkomster 
från skogen i någon större utsträckning.

 

 

 

En tidig uppmaning till medlemskap i föreningen. Sådana kampanjer  
i kombination med andra åtgärder har ofta gett gott resultat.

Gösta Edström blev tidigt en förgrundsgestalt i enandet av  
skogsägarna i södra Sverige.

Blygsam start men  
fusioner stärkte samverkan
Gösta Edströms arbete i skogsägarnas tjänst började 
med starten av Kronobergs läns skogsägarförening 
1926. Snart kom även Blekinge med i samverkan  
och Gösta Edström blev sekreterare för de båda  
samverkande föreningarna. Detta var bara början.

 

 

 

Smålands Skogsägareförening bildades 1926 och startade  
tidskriften Skogsägaren. Den övertogs 1932 av det nybildade  
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund.

1938 var det dags för den första stora fusionen. Då 
bildades Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningarnas 
Förbund (Sydöstra Förbundet) genom samgående av 
föreningarna i Östergötland, Kalmar län, Blekinge 
och Kronoberg med Gösta Edström som affärsledare.

Nästa stora fusion där Gösta Edström var initiativ-
tagare inträffade 1964, då föreningarna i Jönköping, 
Halland och Södra Älvsborg gick samman med  
Sydöstra Förbundet och bildade det som sedermera 
kom att heta Södra Skogsägarna eller enbart Södra.

Fusionerna spelade stor roll för att flytta fram de  
enskilda skogsägarnas positioner, både på virkes-
marknaden och näringspolitiskt. Fusionerna ska 
också ses i ljuset av att övrig föreningsrörelse i södra 
Sverige alltjämt verkade i länsföreningar, vilket i stort 
gällde även i övriga Sverige.
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Krigsårens bränsleförsörjning  
viktig språngbräda för samverkan  
och god skogsvård
Ansvaret för bränsleförsörjningen under krigsåren 
1939-1945, med insamling och distribution av bränn-
ved, var en viktig och omfattande arbetsuppgift. 
Uppgiften hade tilldelats skogsägarföreningarna efter 
hård kamp. Bränslekommissionen hade framfört till 
regeringen att skogsvårdsstyrelserna borde anförtros 
uppgiften. 

Med fusionen 1938 hade grunden till en stabil  
organisation lagts för det samverkande skogsbruket  
i södra Sverige. Den kunde ta sig an insamlingen  
och distributionen av brännved i ett betydande  
geografiskt område.

 Brännvedsepoken fick stor betydelse för
• uppbyggnaden av skogsägarföreningarnas  

organisation
• förbättrad ekonomi hos föreningarna
• insikten att aktiv skogsskötsel kunde öka  

tillväxten i skogarna
• skogspersonalens insikt om skogsägarnas kynne 

(alla såg inte med blida ögon på åläggandet att  
avverka brännved)

• medlemsantalet i föreningarna som ökade markant

Sydöstra Förbundet, med Gösta Edström som viktig 
motor, skaffade sig under dessa år ett litet eget kapital 
som skulle bilda utgångspunkt för försiktiga insteg i 
förädlingsindustrin.

En uppfattning om brännvedsepokens betydelse får 
man genom att se på virkesanskaffningen i Sydöstra 
Förbundet. Volymen brännved låg kring 1,5 miljoner 
kubikmeter medan massavedssortimenten stannade 
vid cirka 100 000 kubikmeter.

Samverkan i skogsbruksområden gav  
det enskilda skogsbruket en puff framåt
Skogsägarföreningarnas främsta uppgift fram till 
mitten av 1950-talet var att förmedla virke. Samhälls-
utvecklingen och den skogspolitiska debatten, liksom 
skogsägarnas ökade intresse för skogen, kom dock att 
kräva nya uppgifter och insatser från föreningarna. 
Avfolkningen av landsbygden tilltog, skogsarbetarna 
ställde krav på jämnare sysselsättning och bättre  
arbetsvillkor samtidigt som maskinerna gjorde sitt 
intåg i skogsbruket. Det var i denna tidsanda som 
bildande av skogsbruksområden diskuterades på  
olika håll.

Redan 1945 startade föreningen en egen tidning. Den har utkommit 
regelbundet sedan dess, även om namnet ändrats några gånger.

För utkörning av brännved från skogen användes hästdragna slädar.
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Idéerna realiserades först i Jämtland, där det första 
området bildades 1955. Tankarna på skogsbruksom- 
råden inom Sydöstra Förbundet utvecklades av  
jägmästare Erik Sillerström. Efter att ha bearbetat 
olika förslag fastställde Sydöstra Förbundets styrelse 
1956 ett handlingsprogram för bildandet skogsbruks-
områden och först ut var Linneryd. Under 1960-talet 
ledde jägmästare Henning Hamilton arbetet för 
snabb spridning av idéerna inom föreningens hela 
verksamhetsområde.

Skogsbruksområdena var en frivillig samverkan  
mellan skogsägare. Avtalet omfattade tre  
servicepunkter:
1. Upprättande av skogsbruksplaner.
2. Årsvisa förslag till avverkning och skogsskötsel- 

åtgärder.
3. Utförande eller ledning av lämpliga arbeten i  

skogen som tillhörde skogsbruket. 

Verksamheten inom ett skogsbruksområde leddes 
av en skogsutbildad skogsinspektor. Rådgivning och 
information var viktiga inslag. Samspelet mellan 
skogsägare och skogsinspektor visade sig vara mycket 
stimulerande. Verksamheten kom att utvecklas  
mycket snabbt och utökades steg för steg till skogsbil-
vägar, dikning, avverkningsuppdrag och skogsvårds-
arbeten. Det innebar att efterhand fick skogsbruks-
området anskaffa skogsarbetare och  
maskinentreprenörer.

Omedelbart efter fusionen 1964 bildades skogsbruks-
områden i de delar av de tillkommande föreningarna, 
som inte tidigare hade fungerande skogsbruksom-
råden. I och med fusionen kom således hela Södra 
Skogsägarna att indelas i skogsbruksområden.  
I början rörde det sig om ett hundratal områden. Efter 
hand har antalet minskat genom sammanslagningar, 
men fortfarande täcks hela verksamhetsområdet av 
skogsbruksområden.

Innan Södra blev en stor aktör inom sågverksbranschen levererades skogsägarens timmer ofta direkt till bysågverket.
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Viktiga principer för att ena  
och stärka det enskilda skogsbruket 

Likaprisprincipen
Gösta Edström var tidigt medveten om att för att ena 
skogsägarna var det nödvändigt att behandla dem 
lika. Likaprisprincipen blev en grundläggande prak-
tisk idé som under alla år förblivit en viktig ledstjärna 
för Södra. Principen har fått omtolkas något men är i 
huvudsak densamma. Nu kan den uttryckas som: lika 
pris vid lika prestation.

Ett praktiskt utslag av likaprisprincipen är att Syd- 
östra Förbundet inte i någon egentlig omfattning 
använt rotposter som inköpsalternativ eftersom det 
strider mot likaprisprincipen.

En annan viktig del i likaprisprincipen har alltid  
varit att avståndet till industrin inte ska påverka 
priset. Gösta Edström motiverade detta med att 
lokaliseringen av industrin måste ske utifrån ratio-
nella principer och utan egentligt inflytande för den 
enskilde medlemmen. Ska det finnas förståelse för 
detta måste priset vara lika, oberoende av avståndet 
till förädlingsindustrin.

Medlemmarna ska få del av resultatet
Gösta Edström var angelägen om att den enskilde 
medlemmen skulle få del av det ekonomiska resultat 
som samverkan gav. Efterlikvid blev ett ofta använt 
medel för att nå det målet, även om resultaten var 
relativt begränsade och därmed endast små belopp 
kunde delas ut.

Samtidigt var Gösta Edström angelägen om  
medlemmarnas medverkan vid kapitaliseringen  
av verksamheten. Redan 1952 startade den första  
kapitalkampanjen, som följdes av flera och där 1966 
års kapitalkampanj med målet 100 miljoner kronor 
var den största. Målet nåddes även om det tog lite 
längre tid än beräknat.

Näringspolitik och satsningar  
på virkesförädling
Gösta Edström var medveten om att näringspolitiska 
insatser var nödvändiga för att skapa drägliga för- 
hållanden för det enskilda skogsbruket. En annan lika 
viktig princip var att se till att medlemmarna fick del 
av industrins förädlingsvinster. 

I fortsättningen ska just de näringspolitiska insatser-
na och insatserna på industriområdet ägnas särskild 
uppmärksamhet. Båda delarna kan ses i ett koope-
rativt perspektiv i den meningen att de syftar till att 
förbättra villkoren i stort för de samverkande  
skogsägarna.

Sortimentet props användes för att stötta upp i gruvschakten.  
Bilden från en brittisk kolgruva.

Södra har ofta gått i täten för att ta tillvara möjligheten att öka  
tillväxten i medlemmarnas skogar. Här är det Ruben Persson och  
Henning Hamilton som lyfter fram aktiviteten ”Öka årsringen”.
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Näringspolitiska arbetet:
Bättre villkor för att ena skogsägarna

Gösta Edström kunde som få agitera för skogsägarnas sak i både tal och gester.

Gösta Edström ägnade de näringspolitiska 
frågorna stor uppmärksamhet. Hans devis var: 
Utan kamp ingen seger, men på det närings- 
politiska planet handlade det ofta mer om  
strid än kamp. 

Två vägledande motiv
Gösta Edströms engagemang för de näringspolitiska 
frågorna hade främst två motiv.

För det första påverkades det enskilda skogsbruket av 
en rad lagar och regler. Ville man förbättra villkoren 
för skogsägarna var det angeläget att söka påverka 
utformningen. Det var självklart för Gösta Edström 
att föreningen var en viktig faktor i det arbetet.

Det andra vägledande motivet handlar lite mer om 
egennyttan. Edström såg tidigt att ett engagemang i 
näringspolitiska frågor kunde vara ett viktigt hjälp-

medel för att ena de enskilda skogsägarna. Detta 
arbete var inte enbart inriktat på samhällets lagar 
och regleringar, utan här fyllde också kampen med 
konkurrenter en viktig funktion.

Under Gösta Edströms över 60 år i Södra utkämpades 
ett stort antal strider som kan hänföras till närings- 
politik. Följande är ett axplock.

Virkesmätningen en tidig tvistefråga
Virkesmätningen var en av de första näringspolitiska 
frågor som Gösta Edström engagerade sig i. Under 
skogsägarrörelsens inledande år fungerade denna på 
så sätt, förenklat uttryckt, att under goda tider med 
hög efterfrågan på virke var mätningen generös  
medan det omvända förhållandet gällde när efter- 
frågan var svag. Så var läget en bit in på 1940-talet i 
södra Sverige.
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Vid Sydostmässan i Jönköping 1949 hävdade Gösta Edström  
att södra Sverige behövde skogsindustri. Det ledde till en  
statlig utredning som 1952 bekräftade att det fanns ett  
betydande virkesöverskott.

 

Virkesöverskott i södra Sverige
När brännvedsepoken var slut efter andra världs- 
kriget uppstod ett betydande virkesöverskott i södra 
Sverige. Men alla delade inte den uppfattningen. 
Gösta Edström tog upp frågan vid Sydostmässan i 
Jönköping 1949. Genom Gösta Edströms agerande 
fick virkesfrågorna en framträdande plats trots att 
det var en industrimässa. Edström hävdade med 
emfas att södra Sverige behövde öka den skogsindu-
striella verksamheten, medan företrädare för främst 
den norrländska industrin gjorde gällande att virket 
behövdes för deras industrier. De varnade för att en 
industriutbyggnad i södra Sverige skulle resultera i 
samma virkesbrist som i Norrland. Gösta Edström 
hävdade dock att det fanns ett virkesöverskott och om 
inte andra var intresserade av en utbyggnad var det 
dags för det samverkande enskilda skogsbruket att på 
allvar ge sig in i förädlingsledet.

Vid mässan deltog dåvarande handelsministern John 
”Kinna” Ericsson. Han tog fasta på Gösta Edströms 
plädering för en objektiv utredning om virkesläget i 
södra Sverige. Utredningen Södra Sveriges Skogsin-
dustriutredning såg dagens ljus och Gösta Edström 
deltog som ledamot.

Utredningens första betänkande i början av 1950-talet 
visade att Gösta Edström hade rätt. Det fanns utrym-
me för en betydande expansion av den sydsvenska 
skogsindustrin. Hur det gick tas upp vid en annan 
programpunkt under dagen.

Utredarna var eniga om att det fanns ett virkesöver-
skott. Däremot reserverade sig Gösta Edström och 
SSRs representant i utredningen, Gösta Olhammar, 
mot utredningens skrivning om hur detta överskott 
skulle användas. Utredningen ifrågasatte att ett 
enskilt, splittrat skogsbruk skulle klara uppgiften. 

I Norrland hade virkesmätningen reglerats i lag redan 
1935. Initiativtagare var fackliga organisationer och 
grundades på att medlemmarnas lön var kopplad till 
inmätt kvantitet. De hade därför intresse av att mät-
ningen var korrekt. Gösta Edström agerade tillsam-
mans med Skogsägarnas Riksförbund (SSR) för en 
lag som skulle gälla för hela landet. En provisorisk lag 
kom 1943 och ersattes 1947 av en permanent lag.

Även därefter diskuterades mätningsfrågor ofta i  
Södra. Det gällde inte i första hand inmätta volymer 
utan snarare ändrade kvalitetsbestämmelser.

Prisregleringar problem för det  
samverkande enskilda skogsbruket
Under krigsperioden 1939-1945 och även några år 
därefter införde regeringen ofta olika former av pris-
regleringar på skogsråvaran. Regleringarna vållade 
skogsägarföreningarna stora problem, främst bero-
ende på att de kom sent under virkessäsongen och 
ofta var mycket detaljerade. Gösta Edström agerade 
kraftfullt mot dessa regleringar.

Ett exempel på hur han ofta sökte konkretisera sin 
kritik kan hämtas från just kampen mot prisregle-
ringar. 

I 1946 års verksamhetsberättelse för Södra redovisas 
att i ett hus som kostar cirka 25 000 kronor att bygga 
är virkets andel cirka 1 500 kronor eller 6 procent, 
men endast virket är prisreglerat.

Problemet för Södra var främst osäkerheten om vad 
regleringarna i detalj skulle innebära. Det var svårt 
att planera virkesinköpen eftersom man inte visste 
om det skulle vara möjligt att exportera virket. 



GÖSTA EDSTRÖM-SEMINARIUM | 9

Industrins företrädare angav i ett särskilt yttrande att 
skogsindustrin borde ges ökad möjlighet att förvärva 
skogsmark i södra Sverige. De hävdade att detta var 
nödvändigt om industrin skulle våga sig på en  
utbyggnad av cellulosaindustrin.

Jordförvärvslagen central  
tvistefråga under decennier
Från virkesutredningarna är det naturligt att anknyta 
till 1950-talets stora stridsfråga, jordförvärvslagen. I 
skogsägarrörelsens barndom fanns bolagsförbudsla-
gen från 1925. Den innebar att bolag inte generellt fick 
förvärva jord- och skogsbruksfastigheter. Ett tillägg 
till skogsvårdslagen 1938 syftade till att förhindra 
spekulation i skogsfastigheter. Även om reglerna kun-
de kringgås var det ingen stor politisk fråga fram till 
början av 1950-talet.

Därefter kom frågan att spela en central roll under 
resterande del av 50-talet och 60-talet. En orsak var 
att virkespriserna föll dramatiskt efter den så kallade 
Koreaboomen. Det var då naturligt att avverkningar-
na minskade, vilket i sin tur innebar vissa svårigheter 
för bolagsindustrin att få tillräckligt med råvara.  

En annan utgångspunkt för debatten var formule-
ringar i den tidigare nämnda skogsindustriutredning-
en. Där angavs att en uppluckring av bolagsförbuds- 
lagen borde övervägas om detta kunde ske ”utan att 
sociala intressen eftersätts”. Krav på förändring av 
lagen kom också från politiskt och fackligt håll.  
Välkända aktörer i debatten var riksdagsman  
Per-Edvin Sköld och Yngve Persson, en av fackför-
eningsrörelsens förgrundsgestalter, som i skarpa 
ordalag dömde ut det enskilda skogsbruket. Nu hade 
Gösta Edström i sitt försvar av bolagsförbudslagen 
fått motståndare att brottas med: industrins företrä-
dare samt viktiga politiska och fackliga företrädare.

I Södras verksamhetsberättelse för 1954 säger  
Gösta Edström bland annat:
”När vi reser spärr mot statens expansion inom  
skogsnäringen utöver vad som motiveras av dess 
skogsinnehav, borde vi kunna räkna med ett bättre 
stöd från skogsindustrins sida. På denna punkt har 
vi ju gemensamma intressen att bevaka. Kortsiktiga 
överväganden har emellertid fört bolaget in i sociali-
seringsivrarnas armar i och med att man, kanske mer 
bakom kulisserna än öppet, gett sig med i det drev 
efter bondeskogsbrukets skalp som på sista tiden  
förts fram.”   

Kritiken mot det enskilda skogsbruket fick den positi-
va effekten att bildandet av skogsbruksområden, som 
berörts tidigare i dag, kom igång.

På 1960-talet kom en proposition om förändringar i 
jordförvärvslagen som skulle öka möjligheterna för 
skogsbolag inklusive sågverksföretag att förvärva 
skogsmark. Förslaget resulterade i häftiga protester 
från det enskilda skogsbruket, med Gösta Edström i 
främsta ledet. Utöver hård kritik i egna tidningar och 
extern press ordnade Södra ett stort protestmöte, det 
så kallade Värnamo möte i Apladalen. En av rubri-
kerna i tidningarna dagen efter mötet löd: ”Sex tusen 
arga bönder till attack mot jordbruksministern”. 

Värnamo möte anordnades som en protest mot förslaget  
till ny jordförvärvslag och blev en månghövdad manifestation.

Vilka argument framfördes för att bolagen  
inte skulle få förvärva enskild skogsmark?  
Ett argument som anfördes var att i det enskilda 
skogsbruket sker ägarskifte tre fyra gånger per år-
hundrade, men bolagsägd mark kommer sällan ut på 
marknaden. Även om en relativt liten andel enskild 
skogsmark blir bolagsägd innebär det en försvagning 
av det enskilda skogsbruket. Ett annat viktigt argu-
ment var att en uppluckring av jordförvärvslagen 
riskerade slå sönder strukturen i det sydsvenska 
skogsbruket. Det enskilda skogsbruket utgjorde cirka 
80 procent av skogsmarken, vilket gav stora möjlig-
heter att bedriva ett effektivt skogsbruk. Bildandet av 
skogsbruksområden var en viktig hörnsten i arbetet 
med att effektivisera skogsskötseln och avverknings-
arbetet. 

Kritiken gav inget konkret resultat. Jordförvärvsla-
gen ändrades så att det blev möjligt för virkesföräd-
lande industri att förvärva skogsmark. I södra Sverige 
gällde detta i praktiken främst de så kallade köpsåg-
verken. 
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För att underlätta för enskilda att köpa mark i 
konkurrens med bolag, startade föreningsrörelsen 
borgensinstitut som skulle underlätta för enskilda att  
lösa kapitalfrågorna. Instituten bestod några år men 
avvecklades efterhand.

Jordförvärvslagen i kombination med skogsvårds- 
lagen har även efter de heta debatterna under 1950- 
och 60-talet diskuterats häftigt. Utan tvekan är det 
frågor där Gösta Edströms aktiva insatser i försvaret 
av det enskilda skogsbruket kraftigt bidragit till att 
ena skogsägarna. Det visar bland annat uppslutning-
en på mötet i Apladalen i Värnamo: 6 000 personer 
imponerade inte minst på medlemmarna i de nyss 
införlivade föreningarna i Jönköping, Halland och 
Södra Älvsborg.

Skogspolitiska utredningens betänkande 
1970-talets stora näringspolitiska fråga
1970-talet var Gösta Edströms sista decennium som 
ledare för Södra. Han lämnade ordförandeskapet 
1973. In i det sista stod ett antal näringspolitiska  
frågor högt upp på dagordningen.

Två frågor engagerade Gösta under 1973. Först var 
det ett uttalande i Träfackens tidning SIA av Pappers 
ordförande Roine Carlsson. I artikeln säger han bland 
annat:

”Det är inte säkert att den som äger råvaran ska avgö-
ra till vilket pris han ska sälja sitt virke och till vem”.

Gösta Edström insåg direkt att det var ett av de 
farligaste angreppen på det samverkande enskilda 
skogsbruket. I både tal och skrift bemötte han utta-
landet i hårda ordalag. Det var inte förvånande; om 
idén realiserades vore enskilt ägande av jord och skog 
meningslöst. 

Det skulle komma mer. 1973 lämnades ett synnerli-
gen kontroversiellt betänkande med titeln ”Mål och 
medel i skogspolitiken”. Betänkandet vållade häftig 
debatt och Gösta Edström kämpade som vanligt på 
barrikaderna.

Han redovisade främst två angreppspunkter mot 
utredningens idéer. Det första var utredningens pessi-
mistiska syn på skogsnäringens framtid, att den skulle 
konkurreras ut av andra produkter, främst plaster och 
andra substitut. Till följd av denna pessimistiska syn 
ansåg utredningen att det skulle bedrivas ett närmast 
exploaterande skogsbruk de närmaste åren.  

Redan i 1972 års verksamhetsberättelse kritiserar 
Gösta Edström i skarpa ordalag utredningens slut-
satser och förslag om betydligt ökad detaljreglering 

av skogsbruket. Han framhöll att lagstiftningen om 
skogsbruket kunde begränsas till krav på återväxt-
skyldighet. 

Denna kritik, som inte enbart kom från Gösta 
Edström och Södra, resulterade i att dåvarande 
jordbruksminister Ingemund Bengtsson lade betän-
kandet längst ner i skrivbordslådan och tillsatte en ny 
utredning. Gösta Edström hade åter levt upp till sin 
devis Utan kamp ingen seger.

Sammanfattning
Gösta Edströms engagemang inom näringspolitiken 
kan sammanfattas i fem punkter.

1. Han var ständigt på alerten för att försvara det en-
skilda skogsbruket mot kritik från politiker, fackliga 
företrädare och andra debattörer. Ibland kunde 
han tolka in mer i kritikernas uttalanden än vad det 
egentligen fanns täckning för.

2. Han var orädd och gav sig med friskt mod in i de-
batterna, oavsett vem som var motståndare.

3. Han kompromissade aldrig när det gällde försvaret 
av det enskilda skogsbruket. Det gjorde han sam-
tidigt som han medgav att det fanns brister, men 
dessa skulle åtgärdas. Ett konkret bevis på detta var 
hans engagemang för bildandet av skogsbruksom-
råden.

4. Han tvekade inte att då och då kritisera andra fö-
reträdare inom lantbrukskooperationen. Han hade 
ofta synpunkter på riksorganisationernas sätt att 
bevaka näringens intressen. 

5. Hans utpräglat analytiska förmåga innebar att han 
tidigt upptäckte faror i de idéer och förslag som 
fördes fram och som varken förslagsställarna eller 
andra uppmärksammat.

Epilog
Sedan Gösta Edström avgått som ordförande ifråga-
sattes ibland om Södra skulle fortsätta sitt intensiva 
engagemang i näringspolitiken eller om det egent-
ligen var en fråga för riksorganisationerna. Bara 
enstaka röster pläderade för det senare och närings-
politiken har även efter Gösta Edströms tid förblivit 
en viktig del i verksamheten.

Detta visade sig positivt när det gällde att söka 
lösningar på en av skogsbrukets värsta katastrofer i 
södra Sverige, stormen Gudrun. Södra agerade i god 
Gösta Edström-anda.
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Gösta Edström  
som industribyggare
Tidigt i sitt arbete med att ena de enskilda 
skogsägarna i södra Sverige insåg Gösta  
Edström att det inte räckte med skoglig råd- 
givning och insamling och försäljning av virke 
om man på ett effektivt sätt ville påverka  
avsättning och pris på skogsråvaran.  
Skogsägarna – medlemmarna – skulle  
också ha del av förädlingsvinsten. 

Start i blygsam skala

Hållpunkter
1. Brännvedsepoken skapade ett litet, men väl- 

behövligt kapital i föreningen.

2. Industristart 1940 med tillverkning av tjära och 
terpentin i Lenhovda. Terpentin användes i Södras 
tjänstebilar. Epoken i Lenhovda blev kort och gav 
inga större ekonomiska resultat.

3. Redan 1943 beslutade styrelsen i Sydöstra Förbun-
det på Gösta Edströms förslag att bedriva den indu-
striella verksamheten i dotterbolaget Skogsägarnas 
Industri AB. I den PM som redovisades angavs att 
föreningen med förebild i slakteriföreningarna och 
lantmännens centralföreningar borde satsa  
på förädlingsledet. 

4. Mindre sågverk köptes in eller arrenderades. 
Legosågning förekom också vid vissa privatägda 
sågverk. Därtill köptes ett par mindre massa- och 
pappersbruk liksom en husfabrik.

5. I mitten av 1950-talet var Skogsägarnas Industri AB 
ägare till en rad virkesförbrukande industrier. Dock 
saknades ett ess i leken, men det skulle komma.

6. Det går inte att spåra någon egentlig strategi för  
industriförvärven de första åren. Valet av objekt 
kom främst att styras av ekonomiska resurser och 
vilka enheter som var till salu. 

Mönsterås bruk hade en kapacitet på 35 000 ton när det stod klart 1959.
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Sammanfattning av start i blygsam skala
1. Lönsamheten i förädlingsindustrierna var ytterst 

begränsad. När frågan om lönsamhet kom upp  
hävdade Gösta Edström med emfas att virkesför-
brukningen var det centrala, och att industrins 
resultat under alla åren ändå varit positivt.

2. Helt klart betydde sågverken och de mindre 
massabruken en hel del för virkeshandeln.  Säkrad 
avsättning av en del av timmer- och massaveds-
fångsten innebar att virkeskontrakteringen kunde 
påbörjas i normal tid på säsongen, även om prisför-
handlingarna drog ut på tiden och detta var  
inte ovanligt.

3, En tredje faktor var att sågverken och industrierna 
gav företagsledningen och styrelsen viss kunskap 
om industriell verksamhet. Det var utan tvekan  
en viktig positiv effekt av den första tiden som 
industriägare.

Två nya massabruk  
och en spånskivefabrik
Gösta Edström agerade redan innan utred-
ningen om virkestillgångarna i södra Sverige 
var klar. Han föreslog att styrelsen skulle  
avsätta fem miljoner kronor för att bilda ett 
bolag med uppgift att bygga en sulfatfabrik. 
Styrelsen gav Edström i uppdrag att förhandla 
med riksorganisationerna om deras  
medverkan.

Hållpunkter
1. Vid sammanträde den 7 februari 1952 fick Gösta 

Edström uppdraget att inköpa lämplig mark för en 
sulfatfabrik. Så småningom kom positiva besked 
från riksorganisationerna om deras medverkan 
i projektet. När det gällde placeringen av ett nytt 
massabruk var Gösta Edström tidigt klar över att 
det måste ligga vid kusten. Det var av bland annat 
miljöskäl inte tänkbart att förlägga det i inlandet. 

2. Resultatet blev att bolaget Skogsägarnas Cellulosa 
AB (SCB) bildades. VD blev Rutger Martin-Löf. 
Aktieteckningen påbörjades och gav ett snabbt 
gensvar. Aktiebrev åtföljt av utdelningskuponger 
trycktes och sändes ut till dem som tecknat sig.  
Det fanns två tänkbara placeringar av det nya  
massabruket: på ostkusten eller i Blekinge. Med 
hänsyn till engagemanget från övriga skogsägarför-
eningar och riksorganisationerna valdes ostkusten 
och placeringen blev Mönsterås. 

    Gösta Edström hade varit förutseende och skaffat 
mark även vid Blekingekusten. Till denna affär 
finns skäl att återkomma.

3. Efter långa förberedelser och idogt arbete av 
många stod ett nytt massabruk i färdigt Mönsterås. 
Invigningen ägde rum den 1 juni 1959. Utöver Gösta 
Edström invigningstalade statsrådet Gösta Netzén.

Brukets kapacitet var 35 000 ton och ökade efter 
hand. 1964 producerades 108 000 ton. Den eko-
nomiska vinsten var begränsad eller visade på 
nollresultat. Brukets värde låg i virkesförbrukning-
en och medförde att priset på massaved höjdes. 
Ett problem var att detta i stort sett endast kom 
medlemmarna i Sydöstra Förbundet till del.

4. Gösta Edström nöjde sig inte med det gemensamt 
ägda Mönsterås Bruk. Samtidigt som dessa planer 
fullföljdes arbetade han med idén om ett av Syd- 
östra Förbundet ensamt ägt massabruk vid  
Blekingekusten, där ett strategiskt beläget mark- 
område köpts.

5. Markanskaffningen hade skett i skarp konkurrens 
med Wallenberg. Hur det gick till finns redovisat i 
boken ”Om massa, brädor och tjärdoft” (s.117).  

6. En viktig del i arbetet med Mörrums Bruk var att 
skaffa kapital från medlemmarna.

7. Erfarenheterna från Mönsterås gjorde att det rent 
tekniskt blev ett bättre massabruk och därtill med 
möjlighet att växla mellan barr- och lövvirke. Det 
senare visade sig vara en ekonomisk fullträff.  
I efterhand kan konstateras att Mörrums Bruk 
under en lång följd av år var Södras guldgruva.

 8. När beslut togs om Mörrums Bruk var det egna 
synliga kapitalet enligt verksamhetsberättelsen  
26 miljoner kronor, varav medlemmarnas del i form 
av insatskapital var 18 miljoner. Investeringen i 
Mörrum beräknades till 149 miljoner kronor.  
Det fanns alltså behov av ett betydande kapitaltill-
skott. Gösta Edström utgick från att medlemmarna 
var beredda att ställa upp. Då skulle också banker 
och andra kreditgivare vara beredda att medverka. 
En borgenskampanj startade och gav ett snabbt och 
bra resultat. På några veckor var man uppe i nära  
50 miljoner kronor.  

9. Storstilad invigning den 24 september 1962 med 
stort medlemsuppbåd, extra tåg från Östergötland 
och Prins Bertil som invigningstalare.
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I ett tidigt skede började massaved transporteras in till fabriken 
i Mönsterås.

Några av de första massabalarna från Mönsterås bruk.

Tre frontpersoner vid invigningen av Mönsterås Bruk 1959:  
Gunnar Hedlund, statsrådet Gösta Netzén och biskop Elis Malmeström.

Lennart Månsson utlöser det första sprängskottet under överinseende  
av från vänster Gösta Edström, Erik von Kantzow och Josef Månsson.

När tillstånden var klara dröjde det inte länge förrän de första  
konturerna av den nya fabriken i Mörrum blev synliga.

Vid invigningen av fabriken i Mörrum deltog över 5 000 personer,  
de flesta medlemmar i Sydöstra Förbundet. De kom bl a med specialtåg 
och bussar till Mörrum.
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10.  Etableringarna både i Mönsterås och Mörrum 
skedde i ett område som tidigare inte i någon större 
utsträckning påverkats av industriell verksamhet. 
Därför kom ganska häftiga protester från ortsbe-
folkningen. När det gällde Mönsterås var det främst 
kritik från fiskerinäringen och i Mörrum var det 
lukt och buller som vållade de största protesterna.  
I båda dessa etableringar ställdes Gösta Edström till 
svars av olika intressenter. Han sviktade aldrig i sin 
övertygelse om att etableringarna var till gagn inte 
enbart för skogsägarna utan också för de berörda 
orterna. I dag är det nog få i Mönsterås eller  
Mörrum som vill se orterna utan de aktuella bruken.

11. Lite i skymundan för etableringen av massabruken 
kom uppförandet av en spånskivefabrik i Åryd, någ-
ra mil utanför Växjö, med invigning 1958. Orsaken 
var även här det stora virkesöverskott som uppstått 
när brännvedsepoken tog slut efter kriget.

Gösta Edström hade internationella kontakter som 
gav honom den tekniska hjälpen  för att våga bygga 
en fabrik som använde klenvirke som råvara. Ett 
nytt sortiment infördes som fick namnet Årydved. 

Prins Bertil invigde bruken i både Mörrum och Värö. Här tillsammans med Gunnar Hedlund och Gösta Edström.

För många skogsägare blev detta ett bra alternativ 
till props och massaved, men fångstområdet var 
begränsat.

Sammanfattning   
1. Gösta Edström hade vid Sydostmässan i Jönköping 

1949 framhållit att om inte skogsbolagen såg till att 
bygga ut industrikapaciteten skulle skogsägarna 
göra det själva genom sin förening. När det offici- 
ella beskedet om virkesöverskottet kom 1952 hade 
Gösta Edström sett till att få ett styrelsebeslut om 
att starta ett massabruksprojekt. Då föreningen 
- Sydöstra Förbundet - saknade tillräckliga ekono-
miska resurser blev det ett projekt som engagerade 
samverkande enskilda skogsägare i hela landet, 
inklusive riksorganisationerna.

2. Formen som valdes var att bilda aktiebolaget  
Skogsägarnas Cellulosa AB (SCB). Aktieteckningen 
kom igång och projektet tog allt fastare form. Till 
VD i bolaget utsågs Rutger Martin-Löf som i  
operativ ställning också genomförde projektet. 
Valet av plats föll på Mönsterås.
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Fabrikschefen Nils Arve och Gösta Edström gratulerar varandra till  
premiärleveransen från Mörrum.

Silveryxan var en finansieringskampanj bland medlemmarna för att genomföra 1966 års industripaket.  
Vid en inspirationsdag redovisade elitombuden sina resultat, totalt över 100 miljoner kronor, för en nöjd  
Gösta Edström (längst till vänster).

Kindasågen invigdes 1969.
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6. Genom investeringarna förbättrades efterfrågan på 
virke högst påtagligt, vilket var den stora vinsten. 
Det dröjde några år innan driftsresultaten nådde  
acceptabel nivå.    

Grande finale: 1966 års industripaket, 
innehåll och genomförande
Ett utmärkande drag hos Gösta Edström var 
att alltid se framåt. Knappt hade invignings- 
talen i Mörrum klingat av förrän han siktade 
på nya storslagna projekt: föreningsfusionen 
och det gigantiska industripaketet 1966.

Hållpunkter
1. 1966 års industripaket: 
• Nytt massabruk på västkusten
• Fördubblad massakapacitet vid Mörrums Bruk  

(ny linje)
• Nytt storsågverk i Kinda
• Ny spånskivefabrik i Hultsfred

Några av centralgestalterna vid invigningen av Värö Bruk: f v Södras vd Lennart Schotte, 
landshövdingen i Halland Yngve Holmberg, Prins Bertil och Södras nestor Gösta Edström.

3. Då det inte hade byggts något massabruk efter 
andra världskriget fanns ingen egentlig ny teknik 
till hands. Det gällde att söka kunskap på olika sätt 
hos befintlig cellulosaindustri. Anställningen av 
personal, som arbetat på olika nivåer i den befint-
liga industrin, tillförde kunskaper. Anläggningen 
konstruerades för kontinuerlig drift. Ett problem 
var att det inte fanns beprövad maskinutrustning 
i hela dess vidd. En del enheter fick konstrueras i 
samarbete med leverantörerna.

4. Viss kritik riktades mot projektet från främst  
företrädare för fiskerinäringen i Kalmarsund.

5. Kritiken i Mörrum rörde främst upprepade lukt- 
och bullerproblem. En tidning sammanfattade: 
”Förra veckan: Festlig invigning och många lovord 
för nya sulfatfabriken. I dag: Problem med buller 
och dålig luft.”

Protestlistor cirkulerade och protesterna pågick ett 
par år. De var besvärande för anställda och ledning-
en, inklusive Gösta Edström. 
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• Övertagande av utestående aktier i  
Skogsägarnas Cellulosa AB

• Investeringen beräknades till 600 miljoner kronor.

2. Ett nytt massabruk på västkusten skulle innebä-
ra att Södra ”lade beslag på” både ost-, syd- och 
västkusten. Strategen Gösta Edströms storslagna 
funderingar höll på att bli verklighet.

3. Projektet Kindasågen innebar att en ny era i såg-
verksindustrin skulle nå södra Sverige. Ny teknik 
skulle tillämpas och inget befintligt sågverk i södra 
Sverige kom i närheten av den kapacitet som  
planerades.

4. Övertagandet av utestående aktier i SCB hörde 
samman med att det kom alltmer kritik från  
övriga skogsägarföreningar för uteblivna vinster  
i Mönsterås Bruk. Priset på massaved hade visserli-
gen stigit, men det hade de andra föreningarna  
liten glädje av. För Södras del var övertagandet  
också föranlett av att det gemensamma ägandet  
var ett hinder för en rationell utveckling av  
Mönsterås Bruk.

5. Finansieringen av det gigantiska industripaketet 
var en komplicerad fråga. En central del var att 
medlemmarna skulle delta aktivt. Målet för  
medlemsinsatsen var 100 miljoner kronor. Det  
nåddes men tog längre tid än planerat.

I anslutning till finansieringskampanjen finns skäl 
att uppmärksamma ytterligare en egenskap hos 
Gösta Edström, nämligen känslan  
för medlemmarnas kynne. 

Den känslan hade väglett honom många gånger i 
hans idoga arbete att ena de sydsvenska skogsägar-
na. Denna gång gällde det tidpunkten för att sätta 
igång kampanjen rörande medlemsfinansieringen. 
De olika avdelningarna på Södra som var direkt 
berörda av projektet ansåg allmänt att det krävde 
så lång förberedelsetid att det inte kunde bli klart 
förrän till hösten. 

– Nej, sa Gösta, det måste bli klart så att vi kan star-
ta senast i maj månad. Vi ska träffa bönderna när de 
är klara med sitt vårbruk. Då är de optimistiska om 
utfallet. Då är rätt tid att besöka dem. Väntar vi till 

Sture Hellman överlämnade ansvaret för Värö bruk till platschefen Åke Saltin (t h) som här tar emot den första massabalen.
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Efter en utdragen process fick Södra de behövliga 
tillstånden och bruket kunde byggas. Utan Gösta 
Edströms ihärdiga kamp hade det inte varit möjligt. 

 7.  Industripaketet genomfördes i sin helhet. Vissa 
omkastningar gjordes i turordningen mellan de 
olika projekten till följd av den utsträckta tillstånds-
hanteringen av Värö Bruk. Den utdragna tiden 
för genomförandet innebar också att kostnaderna 
något översteg den planerade summan 600 miljo-
ner kronor.

  8. När Gösta Edström avgick som ordförande hade 
Södra ett betydande industriinnehav med både 
högeffektiva anläggningar, med de tre massabruken 
som ess i leken, och äldre delvis omoderna anlägg-
ningar. Omsättningen hade passerat miljarden.

hösten är risken stor att skörden slår fel och då är de 
inte intresserade av att placera pengar i Södra. Det 
blev som Gösta sagt. Flera avdelningar på Södra fick 
verkligen anstränga sig extra för att klara förbere-
delserna.

6. Den del i industripaketet som vållade mest bekym-
mer var etableringen av det nya massabruket på 
västkusten. Det kom enorma protester från politi-
ker i främst Göteborg och Borås väl understödda 
av de ledande tidningarna Göteborgs-Posten och 
Borås Tidning. Ett flertal miljöorganisationer,  
varav en nybildad, stämde in i kritiken. 

Södra med Gösta Edström som främste företrädare 
fick utstå många hårda strider. Kritiken riktade in 
sig på att västkusten var en pärla för friluftslivet och 
att ett massabruk helt skulle förstöra värdet.  
Att just det aktuella området vid Viskans utlopp 
inte använts i någon större utsträckning för de 
ändamål som kritikerna kämpade för, spelade för 
dem ingen roll.

En liten gren i Södras industriverksamhet var trucktillverkningen i Lidhult.
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Sammanfattning
1. 1966 års industripaket betecknas med rätta som 
gigantiskt. Investeringen uppgick till tio gånger det 
egna synliga kapitalet. Om samma relation mellan 
eget kapital och investering tillämpas skulle Södras 
investeringar 1999 ha hamnat på 50 miljarder. Hur 
många miljarder det skulle handlat om 2015 återstår 
att beräkna.

2. Det hårda motståndet från vissa grupper mot 
främst investeringen i Värö skapade många problem 
i organisationen, men blev också något av ett kitt i 
sammanhållningen. Det gällde både anställda och 
medlemskåren. Gösta var också ytterst angelägen  
om att ha goda politiska kontakter. Det hade stor  
betydelse inte minst när det gällde Värö Bruk. 

3. Satsningen på tre nya massabruk och andra nya  
enheter innebar med nödvändighet att investering- 
arna i de äldre industrierna fick hållas på sparlåga. 
Tid och resurser fanns inte heller för nödvändiga 
strukturförändringar.

4. Södra hade ett omfattande industriinnehav när 
Gösta Edström avgick som ordförande. Av olika  
omständigheter kom detta under de närmaste åren 
efter hans avgång att utökas ytterligare. Med facit  
i hand kan slås fast att ett antal enheter borde ha 
försvunnit från Södras industrikarta. 

Den kraftiga konjunkturuppgången i mitten av 
1970-talet fördröjde ytterligare en nödvändig för-
ändring. Till detta ska läggas att det är svårt att inom 
lantbrukskooperationen lägga ner enheter, särskilt 
med hänsyn till medlemmar och förtroendeleda-
möter med band till industriorterna. För förändring 
krävs yttre tvång. Ett sådant kom också i slutet av 
1970- och början av 1980-talet. Men då var Gösta 
Edströms operativa tid i Södra över.

 

Vid högtidliga tillfällen fick damerna vara med, som till exempel vid invigningen av Mörrums bruk. 
På främre raden ses från vänster Alice von Kantzow, styrelseledamoten Axel Mannerskantz,  
Emelie Mannerskantz, Margit Edström och Hansa Arve.
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