
Kommunikationen med medlemmarna 

har alltid varit viktig i Södra. Alla ska 

veta vad som händer i deras förening. 

Det sker genom mötena mellan män-

niskor, genom tidningar som Förbunds-

kontakt och Södrakontakt, eller som i 

dag via nät och mobiltelefoner.
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Kommunikationen i Södra bygger på en bra dialog och 
förmågan att lyssna till dem som har avvikande åsikter. 
Historiskt har mötena mellan människor varit viktigast, 
antingen det är möten mellan förtroendevalda och 
medlemmar, mellan inspektorer och medlemmar eller 
på skogsdagar.
 Medlemstidningarna har alltid varit viktiga, från 
Förbundskontakt till dagens Södrakontakt. Där be-
skrivs vad som händer i Södra och fylligare information 
når ut till alla medlemmar. Även om informationen är 
tillgänglig på Skogsägarnätet når den inte ut till alla. 

Medlemmarna ska alltid ha möjligheten att vara väl 
informerad om vad som händer i deras förening.
 Annars öppnar nätet upp oanade möjligheter att 
förbättra kommunikation och service. Skogsägarnätet 
och smarta telefoner gör det möjligt att komma åt 
skogsbruksplaner och nyheter var man än befi nner sig.
 – Vi har ett piano som har blivit lite bredare med 
ytterligare tangenter att spela på. Det betyder inte att 
de gamla tangenterna ska tas bort. Visst är nät och 
telefon är på många sätt överlägsna papperstidningen, 
men den har andra kvaliteter värda att ta vara på. Men 
framför allt behöver vi fl er möten mellan människor, 
säger medlemschefen Magnus Berg.

Möten med 
öppen dialog ökar 

förtroendet

Vid sidan av skogsdagar spelade medlemstidningen För-
bundskontakt som startade 1945 en viktig roll i informa-
tionsverksamheten.

Idag är mobiltelefonen viktig för kontakten med med-
lemmarna. Meddelanden sänds som sms och med de 
smarta mobilerna kan man via skogsägarappen öppna 
både skogsbruksplan och karta.

På 1920-talet öppnade en ung forst-

mästare som hette Gösta Edström en 

konsulterande skogsbyrå i Växjö. 

Han var i fl era decennier den visionära 

kraften för samverkan inom det en-

skilda skogsbruket i södra Sverige.

Han trädde på allvar in på skogsägarrörelsens scen 
när han tog initiativet till att starta Kronobergs läns 
skogsägarförening. Föreningarna i Blekinge och 
Kronoberg gick 1935 samman om ett gemensamt 
kontor i Växjö med Gösta Edström som affärsledare. 
Den uppgiften fortsatte han med i Sydöstra För-
bundet som bildades 1938. Handeln med brännved 
var då redan stor men ökade under världskriget då 

Edström såg till att Södra fi ck en 
framträdande roll i landets bränsleför-
sörjning.
    Efter andra världskrigets slut gällde 
det att hitta nya avsättningsmöjligheter 
för medlemmarnas virke, särskilt klen-
virket. Avsättning och pris på virkes-
råvaran var tidigt viktiga i skogsägare-
föreningarnas verksamhet, särskilt i de 
föreningar där Gösta Edström fi ck ett 
allt större infl ytande och samma pris 
har betalats oavsett avståndet till indu-
strin. Edström arbetade oförtrutet för 

att skogsägareföre ningarna gemensamt skulle bygga 
ett massabruk i Mönsterås och lyfte fram vikten av 
näringspolitiskt arbete. 
 Han såg till att Södra också byggde ett massa-
bruk i Mörrum och lanserade 1966 ett industripaket 
som skulle öka förbrukningen av skogsråvara. I det 
paketet ingick ett massabruk i Värö, övertagande av 
massabruket i Mönsterås från SCB, fördubblad 
produktion av massa i Mörrum, spånskivefabrik i 
Hultsfred och ett sågverk i Kinda. 

”Enastående företagsledare”
Ingvar Karlsson har skrivit fl era böcker om Södras 
historia. I ”Samverkan för styrka och tillväxt” (2011) 
summerar han i tio punkter skälen till att Södra 
lyckats. Gösta Edström återfi nns redan i första 
punkten. Så här summerar han Edströms insats:
 ”Gösta Edström var som grundare, verkstäl-
lande direktör och därefter ordförande en enastå-
ende företagsledare. Han lade grunden till det som 
Södra i dag skördar resultatet av.”
 Gösta Edström avgick som verkställande direktör 
i Södra 1968. Han fortsatte som arbetande styrelse-
ordförande fram till 1973 då stämman utsåg honom 
till hedersordförande. 

Gösta Edström – en visionär kraft

Gösta Edström (1901-2000) var den 
visionära kraft som kunde agitera för 
samverkan mellan privata skogsägare. 

Skogsdagar har alltid varit viktiga för att sprida infor-
mation om samverkan i föreningen och om skogsskötsel. 
Den här bilden är från en skogsdag i Blekinge 1943.
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