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Hundra år senare, är Skogssällskapet en stif-
telseägd koncern som dels har skogsför-

valtning och konsulting som främsta verksam-
heter i Sverige, Lettland och även Norge, dels 
stödjer forskning och utveckling inom skogs-
hushållning och naturvård.

Den skogshistoriskt mest intressanta delen 
av Skogssällskapets uppkomst och utveckling 
torde vara de första 30 åren, från 1912 till 1942. 
Denna tidsepok beskrivs på ett mycket målande 
sätt genom två anföranden som hölls i samband 
med årsmötet i Göteborg 1942. Det ena anfö-
randet hölls av landshövdingen i Göteborgs och 
Bohus län, Malte Jacobsson, tillika ordförande 
i Skogssällskapets lokalstyrelse. Det andra och 
mer omfattande anförandet hölls av jägmästa-
ren och skogsinspektören i Skogssällskapet, Per 
Waesterberg. Som framgår av dessa anföranden 
var bildandet av skogsallmänningar grundaren 
Edwin Ohlssons framgångsrika idé och den 
åtgärd som verkligen satte fart på restaure-
randet av förödda skogsmarker. En annan dit-

tills oprövad företeelse var överenskommelsen 
med Arbetslöshetskommissionen som innebar 
att Skogssällskapet från 1918 och ett antal år 
framåt organiserade skogsodlings- och lättare 
jordbruksarbeten för några tusen arbetslösa 
textilarbeterskor. Detta är på sitt sätt ett stycke 
svensk skogshistoria.

Slutligen kan nämnas, enligt vad som framgår 
av avsnittet ”Milstolpar…” nedan, att begreppet 
naturvård togs in i Skogssällskapets stadgar 
1962. Inte ens då var det något nytt utan snarare 
ett bekräftande av de naturvårdsinsatser som 
skett i Skogssällskapets regi under några decen-
nier.  

ÖPPNINGSANFÖRANDE 
Skogssällskapets årsstämma 1942
Landshövding Malte Jacobsson 
Göteborgs historia under förra seklet talar om 
många betydande män på trävaruhandelns och 
det träindustriella området. Dessa namn är för-
knippade med en stark uppryckning av den ut-

Hans-Jöran Hildingsson
Hans-Jöran Hildingsson, verksam som senior 
rådgivare i Skogssällskapet AB, har i drygt 20 år 
varit anställd i koncernen Skogssällskapet i olika 
befattningar. Sedan mars 2011 är Hans-Jöran 
ordförande i Skogshistoriska Sällskapet.

Skogssällskapet 
fyller hundra

Skogssällskapet fyller 100 år 2012. På initiativ av disponenten
och sågverkspatronen A Edwin Ohlsson bildades Sydvästra Sveriges 

Skogssällskap, sedermera Skogssällskapet, i Göteborg den 6 juni 1912 i syfte 
att restaurera och iståndsätta vanhävdad skogsmark, bland annat genom 

dikning, plantering och vägbyggnader. 

Fotografi från hallen på Stora Torp i Göteborg, Skogssällskapets 
huvudkontor 1942-2010, presenterande Skogssällskapets donatorer. Foto: Magnus Norberg
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ländska marknaden för trä. De levde i 
en tid då Norrlands skogar stod 
täta och inbjöd till en vinst-
givande hantering för 
deras exploaterande.

Södra Sveriges sko-
gar lockade inte på 
samma sätt. Här 
hade århundradens 
rovdrift och vårds-
lös behandling av 
skogarna lett till de-
ras utarmande över 
stora vidder och ut-
bredda ljunghedar vitt-
nade om framfarten.

Tillståndet började väcka 
bekymmer och i vårt århundra-
des begynnelse fann statsmak-
terna tidpunkten inne att tänka 
på åtgärder för att skapa ett bättre sakernas 
tillstånd. Men här krävdes hjälp av alla även av 
enskilt initiativ. Driven av stark vilja att väcka 
de kala markernas slumrande produktionskraft 
till nytt liv framträdde Edwin Ohlsson med den 
stora idé, som i Skogssällskapet tagit gestalt. 
Trettio år ha förflutit från den dagen. Hans verk 
har burit rik frukt som alla känna eller böra 
känna. Ett vittutgrenat nät av skogar vittna fö-
redömligt om Skogssällskapets på ideell grund 
byggda, men allt igenom strängt praktisk-eko-
nomiska verksamhet. 

Vi är glada och tacksamma att det blivit vårt 
samhälle förunnat att vara säte för denna insti-
tution och jag begagnar tillfället att tacka Edwin 
Ohlsson för vad han betytt för detta samhälle 
och för de personliga uppoffringar han gjort för 
att även inom Göteborgs och Bohus län skapa 
en länsallmänning.

Då vi nu samlats till Sällskapets trettionde 
årsmöte, uttalar jag våra samfällda välgångs-
önskningar för Sällskapets fortsatta arbete, som 
vi hoppas skall gå i samma framgångens tecken 
som hitintills.

Vi beklaga att Sällskapets upphovs-
man inte känt sig nog stark att 

närvara, men vi glädja oss åt 
att vid detta betydelsefulla 

tillfälle, då Sällskapet bju-
der sina medlemmar att 
samlas på egen grund, 
få hälsa jordbruks-
ministern, statsrådet 
Bramstorp samt övriga 
representanter för jord-
bruksdepartementet, 

statsrådet Domö, Kungl. 
Skogsstyrelsen med dess 

chef överdirektör Strind-
lund i spetsen samt herrar 

landshövdingar såsom ordförande 
i Skogssällskapets lokalstyrelser, 
ävensom alla övriga, som slutit 
upp till denna högtid.      

TVÄRSNITT GENOM 
SKOGSSÄLLSKAPETS 30 FÖRSTA ÅR
Skogssällskapets årsstämma 1942
Jägmästare Per Waesterberg 
Det var ljunghedarnas kala vidder och skogs-
vanhävden på många håll i södra Sverige som 
gav Edwin Ohlsson impulsen till Skogssällska-
pets bildande. Han hade som liten pojke sett 
de ödelagda svältbygderna klädas med skog 
och av en präst blivit lärd att sprida ut skogs-
frö på de marker, där han gick fram. Den läxan 
satt i och då han som vuxen under sina färder 
genom landet stötte på de stora ljunghedarna 
i södra Sverige som vid den tiden hade en om-
fattning av ca 180 000 ha, kände han att något 
mer måste göras än att sprida ut lite skogsfrö 
här och var. Och så kom Skogssällskapet till. 
Det var år 1912.

Uppropet mottogs med entusiasm från 
representanter för de mest skilda stånd och 
yrken. Landshövdingar, finans- och industri-
män, affärsmän och ämbetsmän, män av alla 
yrken, ja t o m jägmästare lystrade. Genom 
större eller mindre donationer flöt penningar 
snabbt in och Skogssällskapet vann medlem-

Stiftelsen Skogssällskapets sigill 

mar i stort antal. Det föreföll som dess till-
komst var något som många gått och väntat 
på.

Allmänningsbildningen - nytt och oprövat
Praktisk handling satte stiftaren framför teo-
retisk skogsvårdspropaganda. Riktpunkten för 
hans framtidsblick var de kala skogsmarkernas, 
och då främst ljunghedarnas beklädande med 
skog. Men han insåg att om Skogssällskapet 
självt skulle inköpa och kultivera kalmarker, 
skulle dess insats bli som en droppe i havet. 
Hans idé var därför att mobilisera kommuner 
och landsting som bundsförvanter. Så skedde 
ock och på så sätt uppkom kommunskogsrörel-
sen, något för vårt land alldels nytt och oprövat.

När linjerna för verksamheten började klarna 
anställdes den 1 augusti 1913 jägmästare Al-
fred Wigelius som Skogssällskapets sekreterare. 
Kontor blev ett mindre rum i hans bostad. Den-
na anställning blev upprinnelsen till en febril 
verksamhet. Från en mängd kommuner hade 
ingått svar på ett av Skogssällskapet utsänt frå-
geformulär om förutsättningarna för allmän-
ningsbildning. Detta material skulle bearbetas, 
givna uppslag undersökas, Skogssällskapets 
enskilda medlemmar hållas varma genom ex-
kursioner mm. Den första kommunala skogs-
allmänningen bildades hösten 1913 i Ljungs 
socken i Bohuslän. Allmänningen inspekterades 
25 år därefter av landshövding Malte Jacobsson, 
som fann att skogen växte som den skulle.

Första exkursionen
Den första exkursionen ägde rum i augusti 
1913. Då besåg ett 40-tal medlemmar statens 
planteringar i Sunnerbo härad och på Visingsö. 
Färden i Sunnerbo gjordes i bilar, som verkligen 
funnos vid den tiden om också inte av samma 
interiör som nu, men på Visingsö färdades man 
i remmarlag utom Skogssällskapets förste ord-
förande, landshövding Lagerbring, som åkte i 
droska med väl avpassad, guldgalonerad kusk. 
Under färden genom Sunnerbo med dess kala 
ljunghedar och väldiga mossar mognade hos 
Skogssällskapets stiftare beslutet att just i den-

na trakt söka få till stånd en länsallmänning av 
större mått, en skog i landstingets ägo. Sekre-
teraren skickades dit ner med order att ”lägga 
beslag på några tusen tunnland rymark”. Och 
det blev nu ett särdeles företag. Först måste 
böndernas nedärvda misstro övervinnas. Där-
efter skulle markerna värderas, köpekontrakt i 
mängd upprättas, lagfarts- och inteckningsfrå-
gor utredas. En ovärderlig hjälp hade Wigelius i 
kommunalordföranden i Vrå Ambrosius Jonas-
son, som dag och natt i veckor slet hund tillsam-
mans med honom ute i dessa obygder. Det blev 
snarare denna efterblivna bygd, som lade beslag 
på Skogssällskapet, ej tvärtom. Men till slut, vid 
pingsten 1914, hade Wigelius lyckats få köp på 
– icke ett par tusen – utan närmare 6 000 tunn-
land i ett ganska sammanhängande sjok.

Under en inspektion av området i maj 1914 
beslutade Edwin Ohlsson och Hjalmar Wijk att 
Herman Mannheimer skulle betala en tredjedel 
av köpeskillingen, som uppgick till ca 60 000 

Alfred Wigelius, Skogssällskapets förste jägmäs-
tare och ledare, planerar för en av de tidigast bil-
dade skogsallmänningarna på Kynnefjäll i Bohus-
län 1913.
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kr, och att området skulle skänkas till Skogs-
sällskapet som emellertid inte skulle få behålla 
det utan skulle erbjuda det till Kronobergs läns 
landsting på villkor, bland annat  att landstinget 
skulle till Skogssällskapet återgälda köpeskil-
lingen utan ränta, då skogarna lämnade behål-
len avkastning. Förslaget accepterades av 1915 
års landsting och därmed hade landets första 
länsskogsallmänning blivit verklighet.

Sådana är göteborgare
Detta är ett exempel i en lång efterföljande rad 
på de verkligen oförskräckta initiativ och raska 
grepp som togs under dessa Skogssällskapets 
första genombrottsår. Vid egendomsköp for-
dras för det mesta snabba avgöranden. Det är 
inte alltid tid att avvakta beslut från sådana in-

stitutioner som landsting, som sammanträda 
endast en gång om året, inte ens från kommu-
ner. Risker finge tagas. Männen i Skogssällska-
pets ledning iklädde sig borgen för ansenliga 
belopp trots all den fara detta innebar med hän-
syn till det då pågående (första) världskrigets 
ovissa följder, för att Skogssällskapet självt inte 
skulle råka illa ut. Allt detta bara för att gynna 
andra och göra andra rika. Men sådana är gö-
teborgare. Med ett ord, vad som då uträttades 
kunde aldrig ha skett utan en grundmurad tro 
på bärkraften hos Skogssällskapets idéer och 
en stor entusiasm för deras förverkligande. 
Och ett är visst, hade det inte skett då hade 
det aldrig skett, ty mänskligt att döma kom 
liknande förutsättningar för allmänningsbild-
ning av det slag och i den skala som då ägde 

Bränning av ljungheden är ett effektivt sätt att skapa grogrund för skogsplantorna.

rum aldrig mer att föreligga.    
I rask följd bildades länsallmänningar el-

ler förvärvades områden avsedda till dylika, 
1915 i Jönköpings län, 1916 i Hallands och 
Älvsborgs län, 1917 i Bohus-, Malmöhus och 
båda landstingsområdena i Kalmar län. De 
utgjordes inte alla av ljunghedar som i Vrå 
men gemensamt för dem alla var att deras 
skogliga iståndsättande krävde en myckenhet 
av arbete. Jämsides härmed animerade Skogs-
sällskapet även vissa hushållningssällskap att 
skaffa sig skogsallmänningar varjämte tillkom 
och anslöt sig till Skogssällskapet en rad kom-
munskogar så att vid 1917 års slut – efter ca 5 
års arbete – Skogssällskapet kunde redovisa 30 
skogar med en areal på 19 000 ha. 

Sedermera har särskilt Hallands landsting 
varit en flitig allmänningsbildare som ökat sin 
allmänning i 22 olika repriser och nu nått en 
areal av 5 100 ha, därav 4 600 ha ljungmar-
ker och därmed blivit den största länsallmän-
ningen i landet.

Mycket av intresse vore att berätta om all-
männingsbildningens fortskridande och om 
alla de stundom ganska dramatiska händelser 
som varit förknippade med denna verksam-
het. Det medges inte utrymme för det i detta 
sammanhang. Anslutna skogar uppgå f n till 
ett antal av 221 stycken med en areal av över 
87 000 ha. Häri ej inräknat de skogar av eckle-
siastik natur, 87 stycken, som Skogssällskapet 
efter 1932 års boställsreform hjälper pastora-
ten att sköta. Dessa siffror inrymma även en 
hel del städers och stiftelsers skogar, som bli-
vit anslutna till Skogssällskapet för att få dess 
hjälp med skötseln och förvaltningen. Skogs-
sällskapets verksamhetsområde omfattar f n 
(1942) samtliga län i Götaland samt Söder-
manlands, Stockholms och Uppsala län.   

62 miljoner plantor
Själva allmänningsbildningen inrymmer långt 
ifrån hela Skogssällskapets syfte. Detta går ut 
på att söka åstadkomma skogar, som kunna bli 
goda exempel på rationellt ekonomiskt skogs-
bruk. Därför måste skogarnas skötsel och för-

valtning utgöra ett mycket betydelsefullt led i 
Skogssällskapets verksamhet. Då exempelvis 
stiftelser tidigare inte haft något bestämt organ 
att hålla sig till ifråga om sina skogars angelä-
genheter, har Skogssällskapet berett dem en 
förankring, varav de gärna begagnat sig. Det fö-
refaller som om Skogssällskapet – utan att göra 
sig skyldiga till förhävelse – här fyllt ett verkligt 
behov.

När landshövding Mörner den 15 augusti 
1929 hälsade H K H Kronprinsen, Skogssällska-
pets höge beskyddare, som just då var regent, 
välkommen till en exkursion genom Hallands 
och Kronobergs ljunghedsallmänningar yttrade 
han: ”Vårt land är fattigt men skall så ej förbli 
om det arbete fullföljes, vari Skogssällskapet ta-
ger verksam del. Kinesen säger: ”Det bästa man 
kan göra här på jorden är att få två strån att 
växa, där det förut växte endast ett. Skogssäll-
skapets paroll är att få många plantor att växa, 
där det förut inte växte några plantor alls”. Till 
dags dato har i Skogssällskapets regi planterats 
ut 62 miljoner plantor och utsåtts 5,7 ton frö. 
13 400 ha har skogsodlats, därav 8 400 ha ljung-
marker och andra gamla kalmarker. 62 miljoner 
plantor är ganska många om man betänker att 
var och en ska behandlas på visst sätt. Plantorna 
dras upp i särskilda plantskolor. Härvid gäl-
ler att använda frö med bästa arvsanlag och av 
lämplig proveniens. 

1 744 mil skogsdiken
En mycket stor del av landets jord ligger pro-
duktionslös till följd av försumpning, en många 
gånger större del än den friska skogsmark som 
ligger kal. Många kärr och mossar ha tidigare 
burit mäktiga skogar, varav lämningar ofta 
bringas i dagen av grävning. Ekstockar har ta-
gits upp ur mossar inom ljunghedsområdet i 
Vrå, vilket bekräftar detta. Redan 1916 väckte 
Skogssällskapets stiftare förslag om en utred-
ning rörande torrläggning av sumpmarkerna 
inom Sunnerbo härad, vilken också kom till 
stånd med bidrag av medel från industriellt håll.

Dikning i mosse utan sten och stubbe är ett 
jämförelsevis lätt och ofta uppskattat jobb. Där 
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kr, och att området skulle skänkas till Skogs-
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berg måste sprängas och stora stenblock uppta-
gas får man ta kranen till hjälp. På Skogssällska-
pets skogar ha upptagits 1 744 mil skogsdiken, 
genom vilka beräknas ha torrlagts 5 230 hektar. 
På dikad mark vandrar skogen ofta genast in 
om det finns fröbar skog i närheten och den 
växer merendels fortare där än på omgivande 
fastmark. Särskilt lövskogen ränner iväg med 
sådan fart att man kanske redan efter 8 år måste 
börja röja och gallra.     

Ansenlig vedproduktion 
Om avverkningen ska endast nämnas att den 
år 1941 omfattade 171 200 fm3. I vedproduk-
tionen deltog Skogssällskapet med 220 700 
lm3. Vid vården av det avverkade virket har 
man städse lagt stor vikt. Virkets behandling 

och ordentliga uppläggning i skog eller vid 
väg har, antingen det gäller ved, massaved el-
ler andra sortiment, större betydelse än man 
kanske skulle vara böjd att tro, och inverkar, 
åtminstone i normala tider, på det pris man 
kan utvinna.

För utforsling av skogens produkter for-
dras vägar, enklare släpvägar och bättre vä-
gar för biltrafik. Vägbyggandet är ett led i 
skogsdriftens rationalisering som man ägnat 
den största uppmärksamhet. För biltrafik 
hårdgöras vägarna med packsten eller maka-
dam. En verkställd sammanräkning visar att i 
Skogssällskapets regi byggts 33,6 mil bilvägar. 
Skogssällskapet, som hade en nära relation 
till kullagrets uppfinnare, förstod tidigt att 
kördonen i skogen måste vara försedda med 

Målmedvetet manuellt planteringsarbete i sydvästra Sverige i början av 1900-talet.

Gräfsnäs gods i Västergötland inköptes av Skogssällskapet och överläts sen till landstinget i Älvsborgs län. 
För att höja skogsproduktionen grävdes diken för att avleda överflödigt vatten. Bilden är från 1922.
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kullager om det skulle bli någon fart på vir-
kesframforslingen. Man idkade därför samar-
bete med SKF för att få fram lämpliga typer 
och var också tidigt inne på idén att dessa 
don måste vara utrustade med gummihjul för 
att minska skadorna på ytligt liggande rötter 
och underlätta arbetet. Även vinsch och häv-
stångsanordningar för det tunga virkets lyf-
tande har konstruerats.

Jägarhyddor
På vissa av de större skogarna ha uppförts för-
valtningsbyggnader, så kallade Jägarhyddor, 
inrymmande även bostäder för förvaltarna 
eller skogvaktarna, samt sammanträdesrum 
för styrelsen och sammanträdesrum för den 
inspekterande personalen. Den nordligast 
belägna är Jägarhyddan inom Skogssällska-
pets Ekebyholmskomplex i Uppland och den 

sydligaste i Fulltofta, Malmöhus län. De är till 
antalet sju. Andra skogar ha enklare skogvak-
tarebostäder utan styrelse- och gästrumsav-
delning.  

Hundratals bokslut  
En icke oväsentlig detalj i förvaltningsarbetet 
utgör den ekonomiska redovisningen. Om-
fattningen av detta arbete belyses i att årligen 
inom Skogssällskapet upprättas ett par hund-
ra bokslut med tillhörande teknisk och eko-
nomisk statistik. För rättshandlingar, till ex-
empel arrendekontrakt och avtal av olika slag 
samt blanketter för redovisning och bokföring 
mm, har framställts ett 150-tal olika formulär.

Omfattande nätverk
Antalet medlemmar i de styrelser, nämnder och 
direktioner som förestå de olika skogarna, och 

Travad ved från tidigt 1900-tal.

med vilka Skogssällskapet kommer i en nära 
kontakt vid skogsvårdsarbetet, uppgår till cirka 
700. Många av dessa sprida vidare den insikt i 
skogsbruk som de härvid förvärvat. Då och då 
demonstreras skogarna för allmänningsägar-
nas representantförsamlingar och bygdernas 
befolkning i samband med större eller mindre 
exkursioner.

Propaganda för bättre skogsvård
Kronprinsen ha vid två tillfällen, 1929 och 1937, 
besökt olika skogar för att ta del av verksam-
heten. Under exkursionen 1929 hedrades Jä-
garhyddan inom Kronobergs länsallmänning 
med att få tjänstgöra som konseljsal. Vid resan 
1937 som berörde bland annat Malmöhus läns 
skogsallmänning i Fulltofta, besiktigade även 
jordbruksministern sitt hemläns skogsallmän-
ning.

Den första nordiska skogskongressen 1923 
gjordes Skogssällskapets verksamhet på ljung-
hedarna till föremål för sitt första skogsbesök 
här i landet. Dessa exkursioner och många an-
dra utgöra led i en propaganda för bättre skogs-
vård och för allmänningsbildning, som Skogs-
sällskapet tillmäter en viss betydelse.

Arbetslösa till skogs
Genom förhållandenas makt har Skogssällska-
pet vid sidan av sin egentliga gärning fått sig 
anförtrott vissa särskilda uppgifter. Då under 
förra världskriget en stigande arbetslöshet upp-
kom, blev Skogssällskapet statsmakternas organ 
för anordnande av nödhjälpsarbeten. Det var 
en svår och krävande uppgift men den tillförde 
riklig arbetskraft för de stora uppgifter som 
fordrades för allmänningarnas iståndsättande. 
Tusentals manliga och kvinnliga arbetslösa sat-
tes under Skogssällskapets ledning i verksamhet 
ute på skogarna och utförda blevo ofantliga ar-
betskvantiteter av vilka allmänningarna dragit 
ovärderlig nytta.

De kvinnliga arbetslösa, huvudsakligen tex-
tilarbeterskor, leddes av fröken Kerstin Hes-
selgren. Hon klädde stadsflickorna i praktiska 
blå kläder, långbyxor och blus. Detta hade man 

väl aldrig tillförne sett åtminstone på landet 
och flickorna döptes snart nog till ”surrogat-
pojkar”. Måhända var det fröken Hesselgren 
som grundlade den moderiktning som utrus-
tat kvinnan med maskulina klädespersedlar, ja 
kanske även den moderna frisksportarrörelsen 
eller kanske riksarbetareidén. Huru som helst 
så grundlade dessa ”byxflickor”, som de också 
kallades, många av de lovande bestånd, vari 
nu de första gallringsingreppen börjat göras. 
Direktionen för Skogssällskapets Statsarbeten 
med landshövding Sydow i spetsen och i säll-
skap med generaldirektör Pegelow, dåvarande 
Arbetslöshetskommissionens ordförande, in-
spekterade gärna de olika arbetsplatserna.

Tack vare arbetslösheten kunde ett mycket 
gammalt önskemål i Vråbygden genom Skogs-
sällskapets initiativ och under dess ledning 
realiseras, nämligen regleringen av Krokån, av 
namnet att döma och i verkligheten ett nyck-
fullt vattendrag. Arbetet påbörjades 1916 och 
fortgick med vissa avbrott under fem år. Då 
hade upptagits nära nio mil kanaler. Av regle-
ringen berördes cirka 4 000 hektar försumpad 
mark.

Friluftsfängelse
Även fångars användning på skogsarbeten 
har prövats av Skogssällskapet. När det år 
1916 blev bekant att fångvårdsstyrelsen sökte 
lämplig plats för ett friluftsfängelse, föreslog 
Skogssällskapet att det skulle förläggas till 
Kronobergs länsallmänning i Singeshult, en 
lagom avlägsen plats, med nästan obegränsad 
arbetstillgång. Vederbörande kommitté som 
reste omkring för att finna en lämplig plats, 
fördes av frestaren Wigelius upp på en höjd 
vid Singeshult, numera även kallad Sing-Sing-
hult, och den hade inte lång stund betraktat 
vidderna omkring sig förrän den ansåg sig 
vara klar att skriva sitt betänkande. Koloniens 
byggande påbörjades 1921. Numera rymmer 
den ett trettiotal fångar med långa strafftider, 
som avkortas med en tredjedel om de sköta 
sig väl. Genom dessa fångars arbete har den 
odlade arealen tiodubblats och här skapats ett 
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av länets största och mest välskötta jordbruk.

Fotogrammetri
I samarbete med Domänstyrelsen, Fonden för 
skogsvetenskaplig forskning samt Sydsvenska 
Kraft AB utfördes under åren 1930-31 försök 
med så kallad fotogrammetrisk kartläggning 
genom fotografering från flygplan från mycket 
hög höjd. Försöken gav utomordentliga resul-
tat. Metoden användes numera vid ekonomiska 
kartläggningen av riket i dess helhet. Den fo-
tografiska karta som erhålles efter korrigering 
med stöd av triangelnätet är icke blott mycket 
detaljrik utan även häpnadsväckande nog-
grann. Den fotogrammetriska kartläggnings-
metoden har använts vid en för vetenskapliga 
ändamål verkställd, ytterst noggrann invente-
ring av doktor Wingquists egendom Remnings-
torp i Skaraborgs län. Det har inneburit en stor 
förmån för Skogssällskapet att ha fått deltaga i 
planläggningen av denna verksamhet och vid 
insamlingen av studiematerialet.

Skogsallmänningarnas betydelse
En sammanfattning av den reella betydelse 
som skogsallmänningarna hittills haft för sina 
ägare skulle kunna formuleras sålunda: På det 
ekonomiska området har resultatet genomgå-
ende blivit bättre än det kalkylerade. Många 
kommunskogar har lämnat en avkastning 
som influerat på den kommunala utdebite-
ringen. I övervägande antalet fall har allmän-
ningsbildningen inneburit en progressiv kapi-
talbildning, som vad ifrågavarande samfund 
angår har den ovanliga egenskapen att vara av 
produktiv och värdebeständig natur. De offer 
som gjorts till förmån för kommande släkten 
ha såsom goda föredömen verkat fostrande. 
En mångfald vittnesbörd föreligga om att 
skogsallmänningarna verkat befruktande på 
skogsvården i omgivande bygder. q

Foton är hämtade ur Skogssällskapets arkiv

Planteringsarbetet som utförs av byxklädda textilarbeterskor (surrogatpojkar) in-
spekteras av ledningen för Arbetslöshetskommissionen, sydvästra Sverige 1922.

MILSTOLPAR I SKOGSSÄLLSKAPETS HISTORIA

1912 
Den 6 juni 1912 görs ett upprop i Göteborgs högskolas aula på initiativ av disponenten och 
träpatronen A Edwin Ohlsson och Sydvästra Sveriges Skogssällskap, sedermera Skogssällskapet, 
bildas som ekonomisk förening.

1914 
Stadgar fastställs för Skogssällskapet med ändamålet att söka främja skogshushållningen och 
med främsta uppgift att verka för kultiverandet av ljunghedar och i detta syfte särskilt befor-
dra bildandet av allmänningsskogar.

1926 
Disponenten Ohlsson avhänder sig samtliga aktier utom fyra i Åry Bruk AB för upprättande 
av Stiftelsen Skogssällskapets skogsfond. Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja Skogs-
sällskapet. 

1942
I anslutning till ordinarie möte förrättar statsrådet Axel Pehrsson-Bramstorp invigningen av 
den i Skogssällskapets ägo komna byggnaden å Stora Torp i Göteborg för dess nya ändamål. 
Stora Torp blir Skogssällskapets huvudkontor under åren 1942-2010.

1948
Första privata skogsägaren blir medlem i Skogssällskapet (fastigheten Dingelvik i Dalsland).

1949 
Presenterades tillkomsten av Stiftelsen Norrländska Skogsfonden, vars uppgift är att genom 
samarbete med Skogssällskapet ekonomiskt understödja och befrämja kommunskogsverksam-
heten i Norrland. 

1962
Beslutades om genomgripande förändringar av stadgarna, under förutsättning av Kungl. 
Maj:ts godkännande, bland annat att Skogssällskapet är en ideell stiftelse med allmännyttiga 
syften och att ändamålet är att främja skogshushållningen och naturvården, huvudsakligen 
genom praktisk verksamhet.

1973
Samtliga anställda i Stiftelsen Skogssällskapet sägs upp och tillställs samtidigt förslag till kon-
trakt om fortsatt anställning i Skogssällskapets Förvaltning AB.
  

2002
Sveriges Skogsvårdsförbunds exkursion till Lettland hösten 2001 blir starten på Skogssällska-
pets Lettlandssatsning. Efter att affärsmöjligheterna i Lettland utretts, beslutas att Skogssäll-
skapet via ett nybildat lettiskt bolag ska inköpa ca 3 000 ha mark i östra Lettland för skogs-
skötsel och återbeskogning.  

2010
Skogssällskapet satsar i hälftenägda Scandforest tillsammans med norska Norskog. Scandforest 
agerar gränsöverskridande mellan Norge och Sverige. Kundinriktningen är norska skogsägare 
och norrmän som äger skog i Sverige eller vill köpa nya skogsfastigheter samt svenska skogs-
ägare inom områden där Skogssällskapets Förvaltning AB inte verkar. Scandforests uppgift är 
att vara ett utvecklande komplement till moderbolagen. 
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