
En berättelse om stormen 1954

Natten mellan den 3 och 4 januari 1954 kom
en nordlig storm aven styrka som ingen då le
vande månniska upplevt in över norra Upp-
landskusten. Med centrum nåqonstans mel-
lan Gävle och Skutskär drog orkanen - för det
var vad det rörde sig om - rakt söder ut med
oförminskad styrka ända ner i norra Väst-
manland. Därefter a\,tog styrkan men stor-
men ställde till stort ohägn så långt ner som
i mellersta Södermanland. Bredden på storm-
bältet rörde sig om 6-7 mil. För Bergslagets
vidkommande hade vi endast obetydlig
stormf:i,llning öster om Tåi,mnarån och i väster
var de ),ttersta fällningarna i By i sydöstra
Dalarna. Det betydde att Söderfors förvalt-
ning var stormhärjad till 100 % och Ströms-
bergs lörvaltning till ungefär 30%, mest på
Svartå och Skuvens bevakningar. Förödelsen
låter sig knappast beskrivas. Alla vägar var
blockerade av tiotusentalstals fällda träd; el-
nätet var avbrutet och telenåtet helt ur funk-
tion. Det måste betecknas som ett under att
ingen människa dödades och att skadegörel-
sen på byggnader blev så liten som den fak-
tiskt blev Det tog flera dagar innan vågnätet
öppnats, och telefonförbindelserna till byar
och småsamhällen var brutna i veckor trots
att stora resurser sattes in för att Iå samhället
att fungera igen.

Ur skoglig slnpunkt rörde det sig om ing-
enting mindre än en katastrof. Inom de värst
härjade områdena utmed Dalälven var prak-
tiskt taget all gammal skog jämnad med mar-
ken. Hårdast drabbad var Sevallbo bevakning
med över 0,5 milj.m3sk stormfällt virke vilket
gör över 120 m3sk per hektar - mer än 20 nor-
mala årsarwerkningar. Nämnas kan att efter
det att det fälldavirket huggits upp var kubik-
massan trots allt nära 100 mirsk per hektar.

Bevakningen hade över 200 m3sk före stor-
men. Halva arealen, 2 000 hektar, blev hygge.
Det var ingen annan bevakning som drabbats
lika hårt i sin helhet som Sevallbo, men väl
fanns stora områden på hundratals, kanske
något tusental, hektar där förödelsen var lika
stor. Totalt blev niimare 8 000 hektar produk-
tivskogsmark kallagd varav inemot 6 000 hek-
tar på Söderfors förvaltning. Härtill kom
spridda vindfällen i praktiskt taget all medel-
ålders skog.

Stormfällningen var såtillvida märklig som
det knappast förekom några stambrott. De
fällda träden låg snyggt och prydligt lagrade
på varandra i flera meter tjocka mattor ned
roten i norr och toppen i söder Detta hade
stor ekonomisk betydelse inte endast genom
uteblivna stambrott utan jämväl ur insekts-
skadesynpunkt. Tursamt nog blev 1954 års
sommar ovanligt kall och regnig. I kombina-
tion med att träden skyddade marken och
varandra för uttorkning kunde inga insektsan-
grepp noteras följande höst. I botten på bröt-
arna låg snö och is kvar ända in i juli. Hösten
därpå var det lällda virket upphugget och
avforslat. De lällda träden hade ju en stor del
av rotsystemet kvar i marken vilket gjorde att
de började viixa våren 1954. Det såg ganska
lustigt ut med de nya toppskotten som sköt i
höjden rakt upp och vinkelrätt mot de liggan-
de stammffna. Den efter stormfällning så van-
liga granbarkborrehärjningen uteblev sålun-
da helt. Detta till skillnad från 1969 års storm-
fällning som drabbade andra delar av landet,
Iramför allt Värmland och angränsande land-
skap. Den stormen hade en helt annan karak-
tär-vinden var blg och av skiftande riktning
lill skjllnad från 1954 års massiva jämna press
rakt från norr. Bilder från 1969 års storm visar



Första åtgdrden efter stormen uar att rojo ham biludgarna. Här inspehteras för
ödelsen au personol från huL)udhontorct i Folun.

ett virrvarr avstammar eller stamdelar i olika
riktning och mitt i detta stående "kanonrör"
av brutna träd.

Vid ett sammanträde i Söderfors den 6 ja-
nuari lämnade skogvaktarna rapporter var
och en från sin bevakning. Det kunde snart
konstateras att de kvantiteter stormfälld skog
som fanns på Söderfors förvaltning lcävde ex-
traordin:fa insatser för att hinna upparbetas
inom rimlig tid, men att Strömsbergs förvalt-
ning borde kr.rnna klara sig med ett mindre till-
skott utifrån och genom en omfördelning av
personal inom förvaltningen. Det visade sig
senare att stormfållningen hade större om-
fattning än vad vi trodde från början. Detta är
en allmängiltig företeelse. Stormfällningar
underskattas alltid. Ett överslag av arbets-
kraftsbehovet visade att, jämfört med ett nor-
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malt vinterbehov, Söderfors behövde mlnst
fyra gånger fler och Strömsberq en och en
halv till två gånger fler huggare och körare.
Detta krävde i sin tur ett tillskott av arbetsle-
dare, skogvaktare och förmän. En kraftig ned-
skärning av a\,"verkningarna på dalalörvalt-
ningarna genomfördes omgående och åtgär-
der vidtogs för att lörflytta folk och håstar
från Dalarna till stormområdet. Inte minst vik-
tist var att förstärka arbetsbefälet. Den främ-
mande arbetskraften krävde en ordentlig till
syn för att det hela skulle fungera. 8-10 skog-
vaklare och minst det dubbla antalet förmän
från Dalarna fanns efter någon tid på Söder-
fors förvaltning och några på Strömsberg. Jag
talar hela tiden mest om Söderfors men på
ungefär en tredjedel av Strömsberg var pro-
blemen desamma.



Det allt överskuggande problemet var att
skaffa husrum för alla dessa människor. Ett
tomt hus var värt sin vikt i guld och proble-
met löstes på följande sätt: Vi hlrde på någon
tid artilleriets anläggningar vid Marma skiut-
fält. Där ry.'rndes och kunde utspisas 400 man.
Dit lotsades den lösa arbetskraft som kom
strömmande från hela landet. Det var i och
Iör sig inte svårt att täcka behovet antalsmäs-
sigt men väl att få skötsamt och )'rkeskunnigt
folk. Alltlör många var "rödspritare", som
Hasse Lindberg brukade kalla dem, eller rena
äventyrare lockade av rykten om jätteför-
tjänster på "guldkusten" som området döpts
till i folkmun. Den mera permanenta inkvarte.
ringen för den yrkeskunniga och ambitiösa
arbetskraften ordnades bland annat genom
att en del större objekt togs i anspråk. Det
största var Gysinge herrgård som på den ti-
den drevs som ett döende herrgårdspensio-
nat. De fåtaliga gäster som fanns motades
iväg och fröken Eriksson som drev pensiona-
tet inkvarterade närmare hundratalet skogs-
arbetarc i stlillet. Vi hyde vidare en sommar-
koloni vid Östaholm där något femtiotal kun-
de inkvarteras samt bl.a. apoteket i Ävkarle-
by, till vilket vi skall återkomma längre fram.
Ett särskilt problem var sängar ända tills vi
fick hyra 400 av I 8 i Uppsala.

Dessa utr]rynmen räckte dock långtifrån till.
I Dalarna hade vi vid den tiden gott om flltt-
bara kojor och stallar och tiotals av dessa fllt-
tades ner till stormområdet. Särskilt stallar
var ett problem - hästarna kunde ju inte gåir-
na bo på Gysinge herrgård. Hästfrågan hjälrF
tes upp av att vi hade en del nerlagda arren-
degårdar ute på skogarna där ekonomibygg-
naderna stod kvar och kunde göras om till
stallar. Jag erinrar mig första gången som dis-
ponent Abenius besökte stormområdet. När
vi åkte hem till Falun i mörkret på kvällen sa
Abenius någonstans i närheten av Ryggen:
"Men hör du, vad är det för underliga tattar-
lass som vi möter det ena efter det andra?"
Det var våra och kanske också Korsnäs kojor
och stallar på väg mot guldkusten.

Apropå guldkusten. Hur var det egentligen
med de förtjänster som gjordes? Var de sanna
alla de rykten om jätteförtjänster som var i

svang? Ryktet överdrev åven om många gjorde
goda lörtjänster. Vi hade på ett tidigt stadium
gjort upp med skogsarbetarförbundet om vis-
sa tillägg på ackorden jämte traktamentser-
sättning för dem som tvingades flltta långvä-
ga ifrån. Nu visade det sig att prestationen vid
huggning avstorrnfällt virke i relation till hugg-
ning av stående skog varierade inom mycket
vida griinser mellan olika individer. En del kom
ingenstans inne i bröten under det att andra,
som kunde planlägga och organisera sitt arbe.
te, presterade obetydligt mindre iin om skogen
stått upp. Följden blev att somliga tjåinade just
ingenting under det att de duktiga Fkesarbe
tarna gjorde goda förtjänster. "Rödspritarna,,
och ävent),Tarna försvann efter någon tid.

Överhuludtaget tycks det vara så i en så-
dan här edraordinär situation att olika m?in-
niskor reagerar mycket olika. Den aktuella si-
tuationen utlöste i regel en extra kraftmobili-
sering med arbetsinsatser långt utöver det
normala under lång tid. I all slnnerhet gällde
detta skogvaktar- och förmanskaren. Men det
fanns också en och annan som blev alldeles
handlingslörlamad och tappade greppet om
situationen. Generellt sett gäller att det arbete
som lades ner under de år som alverkning-
arna av stormvirket varade var något helt fan-
tastiskt. Som illustration till vad jag menar
med ertraordinära insatser måste jag få be-
rätta historien om Asplund:

Några dagar elter stormen kom Hasse
Lindberg resande över Karl Xlll:s bro i Ävkar-
leby. Just på andra sidan bron får han se en
stor tom träkål< med skylten "Apotek". Apote-
ket hade just fllttats till Skutskiir liksom apo-
tekaren som bott på öwe våningen. "Vems är
huset?" frågar Hasse. "Brukets" säger skog-
vaktare Malmskär. In till bruklörvaltaren och
efter några minuter disponerade Lindberg
apoteket och det beslöts på stubinen att hu-
set skulle inredas till huggarförläggning.

Två dagar senare passerar Lindberg apote-
ket och konstaterar till sin glädje att huset är
fullt av snickare. När han träffar Malmskär
komplimenterar han denne för att ha kommit
igång så snabbt. "Det är inte jag som har gjort
det", säger Malmskät "det måste vara bygg-
mästarn". Det visar sig dock att byggmästa-



ren aldrig hört talas om apoteket. Ingen an-
nan skyldig gick heller att uppleta. Efter ytter-
ligare några dagar passerar Lindberg återigen
apoteket, stannar och kliver in. Där är full rö
relse. "Vem är det som basar här då?" säger
Lindberg. "Det skall väl jusom vara jag det",
säger Asplund, en medelålders man. Han tar
fram en hemmagjord ritning och demonstre-
rar hur han tänkt sig det hela för Lindberg.
"Här blir kök och här matsal" o.s.v. När vis-
ningen är klar och allt befunnits gott säger
Hasse Lindberg: "Men säg mig en sak, vem är
det egentligen som gett Asplund uppdraget
att greja det här?" "Det är väl jusom ingen
det", svarar Asplund. "Jag tyckte att ni hade
så mycket om er och när jag sen hörde på
bruket att här skulle bli skogsförläggning
tänkte jag att ni nog kunde behöva ett hand-
tag så jag satte igång."

Hasse Lindberg hade berättat historien för
mig så när vi elter någon tid passerade Älv-
karleby gjorde vi en halt vid apoteket som då
mera liknade en skogsförläggning. Jag hälsa-
de på Asplund och förhörde mig om läget.
"Nu lir det bra '. sa Asplund. "men i morse var
det kris, snickarna hade stuckit. Men då tog
jag en bil och åkte in till Gävle och raggade
upp fem nya snickare på ett bygge, så nu går
det för fulll igen." Det fanns inga Ähman- eller
MBllagar på den tiden, och tur var nog det.
Asplund var stationskarl på Älvkarleby sta-
tion i det civila. På min fråga om han tagit
tjiinstledigt från SJ under byggnadstiden sva-
rade han: "Nej jag har nattskift den här måna-
den." "När sover Asplund då?" frågade jag.
"Mellan tågen", saAsplund. Sedan bygget fär-
digstållts fick Asplund tillsynen över förlägg-
ningen så länge den behövdes. Därefter åter-
gick han till det lugna livet hos SJ. Hasse Lind-
berg och jag tyckte att en sådan man borde
kunna utnyttjas på en eller annan befattning
i bolaget och Hasse gjorde vissa trevare. Asp-
lund verkade dock inte intresserad så det
blev ingenting. Det är för övrigt inte alls sä-
kert att han passat in i en normal befattning i
en normal situation. Han hade "dansat en
sommar" och var kanske nöjd med det.

Upparbetningen av det fällda virket kom
igång med berömvärd snabbhet. Redan i mit-
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ten av februari hade vi 2 000 man i arbete på
Söderfors och nlira 1 000 på Strömsbergs för-
valtning. Per den 31 december 1954 hade föl-
jande virkeskvantiteter huggits upp i storm-
området:

Strömsberg 324 000 st. sågtimmer
254 000 mt massaved

Söderfors 897 000 st. sågtimmer
639 000 m3t massaved

Summa 1 221 000 st. sågtimmer
893 000 m3t massaved

Efter den ordinarie dri\,ningssäsongen som
normalt var slut medio mars i Uppland på
1950-talet fortsatte såväl upparbetningen
som utkörningen av virket över sommarhalv-
året, Iast sjäh,'fallet i lägre talit iin under vin-
tern. Man var på den tiden i hög grad beroen-
de av snö och lrusen mark. Sommaren 1955,
sålunda efter ett och ett halvt år, var det
stormfällda virket upparbetat. Per den 3l de-
cember 1955 hade följande virkeskvantiteter
a!'verkats och a\,'fors lats.

Strömsberg 394 000 st. sågtimmer
448 000 m3t massaved

Söderfors 1 240 000 st. sågtimmer
1 073 000 m3t massaved

Summa 1 634 000 st. sågtimmer
1 521 000 m3t massaved

Det bör observeras att huvudparten av såg-
timret upparbetade första året under det att
massavedshuggningarna var nästan lika sto-
ra under det löljande året vilket sjålvlallet var
betydelsefullt ur kvalitetsslnpunkt. Det som
uträttades under dessa ar var inget mindre:in
en rekordprestation som länder alla involve-
rade till ovansklig heder. Särskilt måste Has-
se Lindbergs insats berömmas. Inte minst
betydelsefull var, förutom hans obestridiga
organisationsförmåga, hans optimism, goda
humör och förmåga alt entusiasmera sina
medarbetare. Det var själ'fallet många andra
problem iin de som här omniimnts som st:in-
digt uppstod och maste lösas. Ett betydelse-
fullt sådant var hur sågtimret skulle skyddas
mot insekter och svampar över sommaren



Temporiirt timmerouldgg uid Marma samhälle n(ira Dattjluens utlopp i Botten-
uihen, i samband med den storq stotmen 1954.

1954. Det måste i vatten i tid och för det ända-
målet måste nya lagringsplatser utmed Dal-
älven arrangeras dfu utvältning av virket kun-
de ske. Tämnarån blev ett värdefullt timmer-
magasin Iör Strömsbergs förvaltning. Det är
glådjande att kunna konstatera att lagrings-
skadorna på virket var minimala.

Det har spekulerats mycket över hur stor
förlust bolaget tillslr''ndades genom storm-
fällningen. Detta;ir nästan omöjligt att beräk-
na. Det har redan framgått dels att skadorna
på det upphuggna virket var anmärknings-
värt små, dels att några följdverkningar ge-

nom insektshifrning inte uppstod. Dåtemot
blev självfallet kostnaden för upparbetning
och utkörning av det fällda virket åtskilliga
kronor högre per mrsk än normalt. En annan
förlust låg i de genomgående för höga stubb-
arna. När träden föll ramlade mossa och jord
från rotvältan ner och lade sig som en sträng
på stammen. Att få huggarna att offra sina så-
gar genom att kapa där grushögen var som
störst var sjäMallet svårt. Då det ju rörde sig
om flera miljoner träd måste en betydande
virkesförlust ha uppstått jämfört med om trä-

den fällts stående på rot. En tröst i bedrövel-
sen var att konjunkturen var bra för skogsin-
dustrin de aktuella åren, vilket medförde att
det stormfälda virket kunde avsättas till goda
priser.

Dri\,ningssäsongen 1955/56 inriktades till
stor del på att rätta till hyggeskanter och att
ta tillvara enstaka vindfällen som fanns här
och där. Dårefter började ett jättelikt restau-
reringsarbete. Vi hade fått flera tusen hektar
hyggen som så snabbt som möjligt måste
beskogas. Det rörde sig om tio normala års-
1tor. Hur få arbetskralt till detta? Som vanligt
måste extraordinita åtgärder till. Ett exempel
härpå var att skogsförvaltningen i Söderfors
startade och drev ett eget "dagis" under två
planteringssiisonger, dit de unga Söderfors-
fruarna fick liimna sina barn niir de var ute på
skogsplantering. Under planteringssä'son gen
hyrdes vidare ett lGtal stora SJ-bussar som
varje morgon finkammade stora delar av
Västmanland och Uppland på planteringsvil-
liga kvinnor i alla åldrar. Jag erinrar mig en
gång när iag råkade vara närvarande då tre
SJ-bussar avbördade sin last och nära 100-ta-
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let "tanter" vällde ut över hyggena på Dal-
karlsbonäset. Det var en imponerande syn.
Åren 1956 och 1957 hade Söderfors upp till
600 och Strömsberg 200 plantörer i arbete
under planteringssåsongen. Hur klarades då
plantförsörjningen? Jo, i huvudsak lrån egna
plantskolor i Kvarnsveden, Strömsberg och
Gårdskär. För att täcka det ökade behov som
uppstod ett par tre år efter stormen utökades
nysådden i plantskolorna redan våren 1954
och vi köpte också en del plantor från Norge.

Med tanke på att praktiskt taget alla plan-
törer saknade utbildning och erlarenhet var
vi oroliga för att antalet döda plantor skulle
vara Iör stort. Dettavisade sig dock vara onö
diga belgnnmer. Det blev mot bakgrund av de
förhållanden som rådde en anmärkningsvärt
hög kvalitet på ungskogen på praktiskt taget
alla stormhyggen. Håkan Abenius som ju var
rätt pessimistisk till sin läggning sa en gång
när han såg ut över jättehyggena på Dalkarls-
bonäset där han tre år tidigare vandrat kring
i 30 meter hög tallskog med en kubikmassa
om 30M00 m3sk per helitar: "Det är väl omöj-
ligt att få tillbaka den lina Upplandsskogen
igen." Jag svarade honom då: "Jag garanterar
att Du innan Du pensioneras skall kunna
vandra kring i tusentals hektar manshög, vli,l-
sluten ungskog." Han såg ut som om han tyck-
te att jag skIöt men jag hade glädien att vid en
resa tio år senare få visa att så inte var lallet.

Det har naturligtvis funnits mycket mer att
berätta om den helt unika händelse som en
stormhärjning av den aktuella omfattningen
iir. lnte minst intressant är den huggsexa som
uppstod på den stormfällda skogen hos bön-
derna. På samma sätt som många skogsarbe
tare drogs till "guldkusten" i förhoppningen
att göra stora pengar kom ett stort antal äga-
re till små klingsågar jämte rena virkesspeku-
lanter strömmande från hela landet. De flesta
var väl seriösa och de klarade sig i allmihhet
bra och gjorde en stor insats, men det lanns
också en del som gick överstg. De skogsäga-
re som sät sitt virke till dessa gick ofta miste
om både skog och pengar.

Hans Lindberg och jag kom överens om att
vi, nåt stormruschen var över, skulle låsa in
oss en vecka någonstans och tillsammäns ski-
va en grundlig redogörelse över allt som hiint
- inte endast fakta om kvantiteter, antal män-
niskor och olika lösningar av inkvarteringsprc
blemen och dylikt utan också om meraperson-
liga och mlinskliga aspekter - tlp historien om
Asplund. Det rörde sig ju om en helt unik hiin-
delse. Men det gick med den goda föresatsen
som med så många andra, det blev aldrig av.

Det var synd tror jag, ur flera synpunkter. Vad
jag håt kunnat återge 34 år senare :ir väl bara
en mindre del av allt som funnits att berätta,
men kanske ii.r det trots allt bättre iin ingenting.
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