
Stormfällningen 1954
- ett 40-årsminne
Av Arne Krogh

Arne Krogh

delen av Gästrikland, Västmanlands län
och angränsande delar av norra Uppland
och sydöstra Dalarna. Enligt uppgifter i
Gästriklads skogsägareförenings årsberät-
telse fälldes skog hos de enskilda skogsä-
garna i Gästrikland, motsvarande 10 -12
årsavverkningar. Totalt har beräknats att
16 miljoner kubikmeter skog stormfäll-
des, motsvarande 1/4 av en normal årsav-
verkning för hela landet.

Det är lätt att föreställa sig vilken chock
som drabbade alla de skogsägare som på
några timmar fick hela sin skog sönder-
trasad. Naturligt nog satte många skogsä-
gare sin lit till sin skogsägareförening,

och dess fältpersonal fick ta emot massor
av samtal från bekymrade medlemmar.
De 50% av arealerna som ägdes av stor-
skogsbruket drabbades ju i samma ut-
sträckning men där fanns bättre resurser i
flera avseenden.

en 3 januari 1954 drabbades
skogsägarna i Västmanlands
län och angränsande områ-
den av en orkan som fällde
ofantliga mängder skog.D

Vid den tiden var jag ledare för Väst-
manlands läns skogsägareförening och
kom att vara i hög grad engagerad i åtgär-
derna att ta tillvara och rädda från förstö-
relse, stora mängder sågtimmer och mas-
saved.

Jag vill rädda ur glömskan vad stormen
betydde för alla som berördes av dess
verkningar.

Skogen drabbas ju normalt av stormar
med slumpartade intervaller och verk-
ningar. Under den tid jag minns har nog
1954 års storm varit den mest katastrofa-
la.

En mycket svår lokal storm drabbade
dock norra Uppland 1931 och senare har
särskilt Skåne med sina granskogar på
lösa skogsmarker drabbats hårt.

I övrigt har stormarna oftast inte varit
värre än att allmänheten berörts några
dagar av skadade el och telefonledningar.

Den tredje januari 1954 uppstod denna
storm över Bottenhavet norr om Gävle
och störtade sig med en kraft av 30
sekundmeter mot sydväst.

Kärnområdet som berördes var större

En kapplöpning med tiden

Skog och skogsprodukter som ligger
kvar över sommaren angrips av insekter
som i sin tur vållar blåyteskador. Det
minskar snabbt värdet för sågtimret. För
att rädda värdet krävdes antigen att timret
kunde sågas under sommaren eller trans-
porteras till förvaring i vatten i rätt tid.
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Djärva beslut måste
fattas av föreningens styrelse

cesser med konkursförvaltare som inte
ansåg att vi hade kvittningsrätt. I ston sett
godkände dock tingsrätt och hovrätt detta
förfarande.Skogspersonal samlades efter ett par

dagar sedan den genom kontakter och
"grovhöftningar" försökt få någon upp-
fattning om hur stora mängder föreningen
maximalt skulle ta hand om. Föreningen
hade då ( innan mekaniseringen slagit ige-
nom och skogsbruksområden bildats)
inga större möjligheter att befatta sig med
avverkningarna. Vad föreningen kunde
göra var att förmedla arbetskraft och
organisera avverkningsslag med arbets-
kraft från när och fjärran, bland annat från
Norge.

Föreningens huvuduppgift blev att ta
hand om virket (i första hand sågtimret )
vid väg och sälja det där det gick, men
framför allt vattenlagra största möjliga
kvantiteter. Vattenlagring skedde dels för
att bevara kvalitén och dels för att kunna
sprida försäljningen över ett par år och
rädda prisnivån. Med dessa målsättningar
för ögonen framlades ett handlingspro-
gram för styrelsen som med tvekan god-
kände planen. Styrelsen var inte främ-
mande för att förluster kunde uppstå för
föreningen men vägde detta mot de för-
luster som kunde drabba medlemmarna.

Vattenlagring

Den teknik som kom att användas till
vattenlagring var ny och innebar att timret
lagrades i "bilbuntar". Redan på billasset
virades järntråd runt buntarna. Så kallade
tippstolar anordnades och billassen kör-
des där ut på sluttande plan med kättingar
pålagda under själva tippningsmomentet.
Buntarna rutschade ner i vattnet och hölls
sedan ihop med järntrådarna.

En lagring på gammalt sätt med löstim-
mer hade varit omöjlig. Tack vare bunt-
läggning skyddades allt timmer under
vattnet helt från skador, medan den fjär-
dedel av timret som låg ovan vattenytan
inte var helt skyddat.

Den största lagringsplatsen anordnades i
Kvamsjön vid Hjälmare kanal och tre övri-
ga vid Frösåker (Mälaren). Ängelsberg
( Åmänningen ) och Skärsjön vid Tämsjö.

Öppna priser

Med tanke på de okända kostnaderna
och den utdragna försäljningstiden måste
föreningen lita till medlemmarnas förtro-
ende och betala baspriser, som i stort sett
skulle täcka leverantörernas direkta kost-
nader. Sedan fick priserna fixeras när hela
operationen var avslutad. Det blev då en
prisnivå
accepterade.

Föreningen tog dock på sig extra kost-
nader. dock inte värre än vad dess ekoni-
mi och revisorer tålde.

Förvärvet
av Nordenhaags

Föreningen köpte 1955 trävarufirman
H. Nordenhaag AB. Detta företag handla-
de med trävaror i parti och minut och var
det dominerande i branschen i Västerås.

Det kom väl till pass nu när föreningen
måste sälja en del timmer till mer eller
mindre äventyrliga små sågverksägare
som strömmade till från Södra Sverige
och som fick möjlighet att betala timret
genom leveranser av sågat virke till Nord-
enhaags. Detta ledde dock till en del pro-

leverantörema överlagsom
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Så här kunde det se ut efter den stora stormfälningen 1954 som drog fram i Gästrikland, Väst-
manlands län och angränsande delar av norra Uppland och sydöstra Dalarna

Vad betydde
w

föreningens insatser?
Massaved

Det gällde också att ta hand om de
betydligt ökade mängderna massaved på
bästa sätt. Lyckligtvis var sommaren
1954 kall och fuktig så att skadorna blev
mindre än de normalt skulle ha blivit.
Mycket ved måste dock barkas för att inte
minska i värde.

Det var i detta skede de första bark-
ningsmaskinema kom ut på marknaden
och gjorde det möjligt att barka vid bil-
väg. Dessa maskiner var långt ifrån tek-
ninskt färdiga men föreningen köpte dock
en maskin och lejde in några maskiner.
De gjorde rätt för sig ekonomiskt.

Vi anordnade också en vattenlagrings-
plats intill pappersbruket i Sörstafors.
Konjunkturen bidrog också till att förlus-
ter inte behövde uppstå på massaveden.

Styrelsen hade beslutat att föreningen
skulle åtaga sig att ta hand om allt timmer
och all massaved som anmäldes för leve-
rans medan virket var oskadat. Det var
givetvis ett ganska riskabelt åtagande som
dock kan anses ha slutat med hyggligt
resultat.

Men långt ifrån alla skogsägare lät för-
eningen ta hand om problemen. Många
sålde i panik till mer eller mindre seriösa
tillfälliga köpare. Dessa köpte optimis-
tiskt på sig för stora mängder som inte
kunde tas tillvara i tid och som drabbades
av skador och gav stora förluster med fle-
ra konkurser som följd. Det rådde något
av ” guldgrävarstämning". Bilhandlarna
och andra branscher hade goda dagar.
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Ett särskilt problem vållade alla de rot-
poster som såldes före stormen och där
sålda och osålda träd låg huller om buller.

Det kommer
flera stormfallningar!

Det har lyckligtvis nu varit en lång
period utan stora stormfällningar. Men
vänta bara - de kommer. Det "modema
skogsbruket" med kalhyggen som inte
längre accepteras ur miljösynpunkt,
ersätts nu av ett, som man hoppas, skall
vara miljövänligare skogsbruk, där man
utglesar granbestånden och fröträdställer
talbestånden och räknar med självsådd.
Om detta går som man hoppas är allt gott
och väl.

Risken är dock mycket stor att vi har
stormfällningar att vänta i dessa utglesade
bestånd. Det vore lättsinnigt att inte lägga
upp en beredskapsplan för eventuella
stormkatastrofer. Visserligen har skogs-
bruket goda maskinresurser men avfolk-
ningen särskilt i storskogsbruket ger en
sämre bevakning. Barkborrehärjningar
efter kommande stormfällningar kan bli
förödande för den kvarstående skogen.

Efterspelet

Om föreningens ledning hade stimule-
rande arbete att göra sitt bästa för med-
lemmarna, hade den sedan en rätt prövan-
de tid innan pengarna var inkasserade och
diverse konkurser avslutade. Sedan skulle
föreningens handlande prövas på ett par
års distriktmöten och årsstämmor. Åder-
låtningen av föreningens tillgångar var
ganska allvarlig och krävde ingående för-
klaringar på mötena.

Ordförande vid denna tid var Anton E.
Fågelsbo. Hans ärliga väsen med krav på
att ge medlemmarna fullt klara besked
om föreningens åtgärder och ekonomi
uppskattades av medlemmarna och däm-
pade obefogad kritik. Revisorerna hade
heller inga invändningar mot att förening-
en hade tagit rätt stora ekonomiska risker.

Stora insatser hade gjorts av bland
annat föreningens ekonomichef Ewert
Melbi som serverade det ekonomiska
resultatet i klara former och gjorde värde-
fulla insatser i samband med de juridiiska
processer föreningen måste genomgå.

Att de praktiska problemen med trans-
porter och vattenlagring kunde lösas var
till stor del förvaltare Elof Janssons för-

Bra argument
for medlemsskap

Om en stor stormfällning drabbar
skogsägarna är det en trygghet att ha före-
ningen att falla tillbaka på. Det krävs en
kraftsamling som skulle störas om alltför
många köpare gjorde skogsägarna villrå-
diga och handlingsförlamade.

Skogsbruksområdena med deras till-
gångar på både personal och maskiner är
en tillgång som vi inte hade 1954 och för-
ädlingskapaciteten är nu väl utbyggd på
sågverkssidan.

tjänst. Men hela personalen fann stimu-
lans i att få uppgifter långt utöver det van-
liga.

Dagens resenärer i dessa stormfäll-
ningsområden kan se stora arealer 30 - 40
årig skog. De ökade avverkningarna var
nyttiga för att kompensera de under flera
år alltför låga avverkningarna, långt under
tillväxten.
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