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STORMEN PÅ BOO 1954

Bo socken i Närke drabbades tre gånger av stormar som satte djupa 
spår i skogslandskapet – 1943, 1954 och 1969. Den mellersta var 
i särklass den värsta, så även i andra delar av landet, i första hand 
Gästrikland. Bo socken och Boo Fideikommiss är till stora delar 
samma skogstillgång. Fideikommisset instiftades 1737 av karolinen 
Hugo Hamilton, efter Poltava och tolv års rysk fångenskap. Det har 
sedan enligt uppgift ägts inom samma familj i tolv obrutna led. 

J

Gunnar Carleson, född 1929, växte upp på Åh, en arrendegård 
under Boo fideikommiss i sydöstra Närke. Arton år gammal  
jobbade han några år på fideikommissets kontor, men trivdes  
bättre på gården och i skogen. Han idrottade och skogsjobbet  
gav både utkomst och värdefull träning. 

Den storm han berättar om här innebar en vändpunkt i livet för 
honom och blev en impuls att med bara folkskola i ryggen börja 
studera. Det hade han stor fallenhet för och kunde så småningom 
kröna sin yrkesverksamma tid med 17 år som finansdirektör på 
Skanska. Gunnar bor idag i Täby och håller igång med både  
skogsbruk och favoritsporten orientering. 

Stormen på Boo 1954

ag vill här beskriva hur godsets skogar 
drabbades och hur katastrofen hante-
rades. Jag råkade bli djupt inblandad. 
Fideikommisset ägde i mitten av 1900- 

talet cirka 90 arrendegårdar, nästan alla med 
en eller flera hästar som dragare. Sex större  
gårdar var i godsets eget bruk och där fanns 
också traktorer. Den normala årsavverkningen 
på godsets dryga 10 000 hektar produktiva 
skogsmark motsvarade vad som samtidigt 
växte till. Årligen gick cirka 90 000 stockar 
till godsets såg i Hjortkvarn. Där sågade man 
bara under första halvåret, en på den tiden 
inte ovanlig ordning. Transporterna till sågen 
ombesörjdes nästan uteslutande med hjälp 

av hästar. Det blev långa avstånd, en stor del 
på landsväg. Resten kördes med godsets egna 
traktorer eller lastbil. 

Åskfärgade molnbankar
Hösten 1953 var ganska mild och snöfattig.  
Vid nyåret fanns ett tunt snötäcke och en  
lätt tjäle i marken. Det kom att förstärka 
effekten av stormen. Söndagen den 3 januari 
1954 inleddes med en solig förmiddag. Vid 
lunchtid såg jag hur åskfärgade molnbankar 
började torna upp sig. Det var min tur att ha 
lagårdsjouren på Åh. Jag började utfodringen 
av våra nötkreatur vid 16-tiden. Nu hade en 
kraftig vind från nordost märkbart ökat. Jag 
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STORMEN PÅ BOO 1954

Gunnar Carlesons barndomshem, Öhs gård några veckor efter den stora stormen 1954.  
Om inte den slagit till skulle hans liv förmodligen ha kommit att ta en annan bana. 
Bild via författaren.
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påbörjade maskinmjölkningen av de 14 korna, 
då elströmmen plötsligt bröts. I förbifarten  
noterade jag att en stor asp strax utanför 
lagården blivit fälld av blåsten. Min fortsatta 
mjölkning måste ske för hand. 

VID HALVÅTTA-TIDEN VAR JAG äntligen klar. 
Kvällsmaten åts i skenet av några stearinljus. 
Utanför tilltog stormen. Vi förstod att vi skulle 
bli utan ström resten av kvällen. Vad göra? Jo, 
hellre än att sitta sysslolösa inne i köksvärmen 
beslöt jag och min bror Bengt att vi skulle ta 
en långpromenad. Vi stretade ut i motvinden 
mot Åhs Backe, sneddade genom Varghagen 
ut till Gårdö och vidare nu i medvind mot 
Grindbacka. Väl ute på stora Norrköpings-
vägen stötte vi på en lång stillastående bilkara-
van. Det låg ett tiotal kraftiga furor tvärs över 
vägen, insnodda i härvor av telefontrådar. 
Kostymklädda fina herrar sågade och högg i 
sitt anletes svett. När vi försiktigt frågade var 
man fått tag på så myckna verktyg, svarades  
att man tömt hela Pålsboda Järnhandel. Sam- 
tidigt brakade ytterligare ett par mäktiga tallar 
i backen. I fortsättningen höll vi därför ögo-
nen mot himlen och de allt färre kronor som 
ännu fanns kvar där i stormen. 

I Hjortkvarns samhälle var inte en enda 
människa synlig. Vi drog oss hemåt i en sned 
ilsken motvind. Strax före bron över ån fick 
vi krypa genom en stor hög risiga granar. Till 
slut kunde vi andas ut i vår egen stugvärme. 
Dånet från stormen, skallret från lösa stuprör 
och vindskivor, därtill flygande brutna grenar 
som spräckte fönster, allt störde nattsömnen. 
Vi kände en gnagande oro för vad natt och 
morgondag skulle föra med sig. Hos oss på  
Åh blev det sedan en extra tidig uppstigning 
med tanke på fortsatt handmjölkning.

En isolerad ö
Vi upplevde att stormen nådde sin kulmen 
strax före midnatt för att sedan sakta mojna. 
I gryningsljuset vid halvnio-tiden möttes vi 
av en helt ny omgivning. Skogssilhuetter som 
vi under många år vant oss vid hade på några 
timmar helt försvunnit. I några fall hade 

utsikter skapats, som påminde de äldre om 
masugnstidens stora kalhyggen. På ett ställe 
låg tusentals mogna furor som manglade till 
marken av en jättemaskin.

Jag hade på lördagen lämnat kvar såg och 
yxa i en metervedskast vid Gårdö Hagar. Jag 
fick börja veckan med att försöka ta mig dit 
och hämta redskapen. Tillsammans med mina 
bröder började vi röjningen av alla småvägar 
omkring gården, därefter en del av den allmän-
na landsvägen. Under en gran vid ett vägskäl 
låg en bilnummerplåt – den östgöten hade nog 
inte vetat hur nära slutet han varit? Telefon 
och elektrisk ström saknades. Bo socken hade 
blivit en isolerad ö. Men efter några dagar fick 
vi på Åh elen tillbaka. För de som bodde ens-
ligt i skogarna dröjde det 2–3 veckor. Mjölk-
bilen kom tidigt på tisdagsmorgon, successivt 
började livet bli normalt igen.

SKOGVAKTARE IVAR JOHANSSON RINGDE förkros-
sad på måndagskvällen. Han uppskattade att 
stormen fällt 70 000 timmer bara på hans 
bevakning. Då visste han ännu inte att skadorna 
i verkligheten var mer än dubbelt så stora. Hans 
son Lennart var apterare. Han skulle samma 
vecka börja sin värnplikt. Det hade bestämts att 
jag skulle ersätta honom. Jag saknade helt erfa-
renhet av aptering. Jag skulle nu verkligen sättas 
på prov. Målet med aptering är som bekant att 
maximera utbytet av varje stam. Det underlättas 
om man kan se hela stammen. Efter några dagar 
kom ett rejält snöfall. Sedan fortsatte snötäcket 
att öka varje vecka. Då jag i mitten av april slu-
tade apteringen kunde jag gå på skaren ovanpå 
60–70 cm snö. 

SOM APTERARE HADE JAG tre verktyg – klave, 
tremeterssticka för längd och en yxa för att 
markera kap. Nära kapstället skulle dessutom 
längd och diameter noteras med anilinpenna 
på avbarkad fläck. Måtten skulle sen huggaren 
med krita överföra till stockens lillända. För 
huggarens betalning skulle apteraren därtill 
föra ett särskilt protokoll. Sämsta väder för 
detta arbete var dels blötväder runt noll, dels 
stark kyla. Risk för köldskador fanns eftersom 
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man helst ville skriva barhänt. Vintern 1954 
var det 15 morgnar med minus 20 grader 
eller kallare. Med 250 stockar om dagen med 
fördelning på olika huggare blev protokollet 
ibland svårläst!

Vana skogsfinnar
På Boo var man inte overksam. Kontakt 
togs med arbetsförmedlingen i Haparanda. 
På finska sidan fick man rätt på över 100 
vana skogsarbetare. De första anlände redan 
omkring den 20 januari. Skolorna i Boo, 
Bäck och Grytstorp hade stått tomma några 
månader efter det att en centralskola invigts. 
De gjordes snabbt om till förläggningslokaler, 
påminnande om äldre tiders militära logemen-
ten. De två skolsalarna vid Bäck rymde snart 
ett 25-tal man. Sanitära finesser som dusch 
eller WC saknades. Man förstår hur luften  
i salarna var på morgonen sedan 12–15 man 
sovit där bland alla våta kläder på tork.

ATT ORDNA ORDENTLIG MAT för en så pass stor 
skara hårt arbetande huggare var också ett 
problem. Inspektor Lindén utsågs till förlägg-
ningschef. Han anställde kökspersonal som 
skulle servera frukost och middag samt även 
packa matsäck för alla. Avtal träffades med 
handlaren i Hjortkvarn om matleveranser. 
Han fick anställa extra personal. Utöver detta 
kom också ett tiotal finska arbetare med famil-
jer till Boo. De inkvarterades i olika tomma 
bostäder, mest i godsets utkanter.

Ett stort logistikproblem var hur denna 
stora arbetarskara skulle transporteras från för-
läggningarna till avlägsna arbetsplatser. Proble-
met löstes genom köp av ett antal Volkswagen-
bussar. De kördes morgon och kväll. I början 
var de av mörkret begränsade arbetstiderna ett 
problem. Flera apterare – däribland jag – fick 
disponera en egen buss med vilken sex finska 
huggare skjutsades till och från skogen. Endast 
en av dem talade svenska. Jag tvingades lära 
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Den här bilden skulle kunna vara tagen i Pålsboda under den stora vinterstormen 1954.  
Den är dock tagen i Gästrikland, men det är samma storm och herrarna som röjer undan  
nedfällda träd är lika välklädda som de Gunnar Carleson berättar om. Även där var det en  
E-märkt bil som blivit fast. Foto: Arbetarbladet. 
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mig en hel del finska ord, mest för att besvara 
frågor om dagens förtjänst. 

Farligt jobb
Allt huggningsarbete avlönades enligt avtal 
men med ett svårighetstillägg om 30 procent. 
Att rensa stammarna rena från snö gick bra 
men rotsågningen inbjöd till fusk. Den tidens 
välfilade sågsvansar tålde ingen gruskontakt! 
Körare och häst lärde sig dock hur man med 
sax och en välplacerad knyck fick loss även 
rotstocken. När våren nalkades trappades 
timmerkampanjen ner stegvis. En bidra-
gande orsak var tjällossningen. Den hindrade 
tunga transporter under lång tid. Det bästa 
av talltimret hade då räddats. De stormfällda 
granarna hade ofta några rötter kvar i marken. 
Det gjorde att kvalitén inte försämrades alltför 
mycket under sommaren.

NORMALT SKOGSARBETE ÄR FARLIGT. Att arbeta 
med stormfälld skog är extra riskfyllt. Träd 
kan ligga i spänn på oväntade sätt, rotvalv kan 
stjälpa tillbaka och vid kapning av en stam kan 
en annan komma loss. Det tjocka snötäcket 
1954 bidrog med ytterligare en mycket farlig 
faktor. Att avgöra i vilken ordning en ”bröt” 
med kanske 10–15 sammanflätade träd skulle 
angripas krävde erfarenhet. Sådana svårighe-
ter till trots inträffade ingen allvarlig olycka 
på Boo – ett gott betyg till huggarna. Min-

dre skador hände dock då och då, varvid en 
Volkswagenbuss vid ett tillfälle upphöjdes till 
ambulans. 

Efter huggningen skulle timret köras ut 
till bilväg. Varje tillgänglig häst på godset – 
långt över hundra – hade full sysselsättning. 
Nya vägstumpar bröts. Det var ofta långt till 
närmaste bilväg. Genom den stränga ky-
lan kunde man med traktorer och lastbilar 
trafikera frusna våtmarker. Exakt en månad 
efter stormnatten inträffade en dödsolycka på 
Stora Kringsjön inte långt från Boo slott. En 
plogande traktor gick genom isen. Föraren 
omkom.

BRISTEN PÅ LASTBILAR VAR STOR. Det gjordes ett 
avtal med ett par lastbilscentraler i norra Väs-
tergötland. Ett tiotal lastbilar med besättningar 
stationerades kring Boo. Självklart innebar 
stormen en hård belastning på lagringen av 
timmer vid sågen. Extra personal måste i stort 
sett alltid vara beredd att ta emot och mäta 
timret för betalning av transporten. En ny 
möjlighet öppnades då man beslöt att använda 
Glottrasjön som timmermagasin. Hit kördes 
cirka 100 000 timmer. De sågades senare upp 
på en gammal sågplats från 1930-talet strax 
intill. Med hjälp av länsar skulle timret hållas 
samlat. Vid ett blåsväder brast en kedja och 
timret spreds över hela sjön. När jag 19 år 
senare badade i sjön råkade jag se rikligt med 

VAD GÖMS I DIN SKOG? 300 FASADER, 
160 GOLV OCH 
EN MASSA MÖBLER 

Specialist på timmer  |  www.wedaskog.se
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sjunktimmer på botten. Tillsammans med 
min son bärgade vi ett 70-tal stockar. Trots att 
timret lämnat skogen för så många år sedan, 
såg virket helt friskt ut under barken. Först 
efter några veckor på land började dock en del 
blåna.

Tjällossning och vårsådd medverkade till 
en viss andhämtning. Självklart hade stormen 
skapat en extrem arbetsstress för alla inblan-
dade. De fyra skogvaktarna på Boo hade inte 
haft någon avundsvärd tillvaro. En styrka var 
att samtliga hade minst 20 års erfarenhet från 
sina respektive bevakningar. De hade i arbetet 
fått hjälp av flera nyanställda praktikanter. 

EN FUNKTION PÅ GODSET hade däremot inte 
förstärkts – kontoret. Arbetsbelastningen i 
samband med invasionen av utländska arbe-
tare, främmande lastbilar och en rad andra 
nyanställda hade ökat dramatiskt. I det läget 
bearbetade gamle baron Hugo både far och 
mig för att jag skulle återvända till min tidi-
gare tjänst som kontorist. Jag var inte särskilt 
lockad men lovade till slut att ställa upp. Jag 
satt sedan dag ut och dag in och ”kuberade” 
det vill säga, räknade ut kubikmassan på både 
arrendatorernas utkörning till väg och motor-
fordonens transporter på väg. Arbetet kändes 
ofta tröstlöst när man såg berget av mätsedlar. 
Emellanåt bröts enformigheten av att någon 
finsk huggare stövlade in på besök. Mina be-
gränsade språkkunskaper kom till en viss nytta, 
de var klart större än mina kollegors. Varje 
ankomst eller avflyttning skulle också anmälas 
till landsfiskalen och arbetsförmedlingen. Det 
var också min uppgift. 

Danska bävrar 
Hösten 1954 skulle aktiviteten åter höjas i 
skogen. Någon större förläggning planera-
des inte. Man försökte istället få familjer att 
bosätta sig mer eller mindre permanent. Ett 
undantag inträffade i november. Jag skulle en 
söndagsmorgon klockan 03.45 hämta ett antal 
danska skogsarbetare på Hallsbergs station. En 
inflyttad dansk hade avtalat med jägmästare 
Mellström om att skaffa vana skogsarbetare 

”hemifrån”. Ersättning skulle utgå med 300 
kronor per person. Sex halvvakna karlar steg 
av tåget, två saknades. Förmedlaren såg 600 
kronor gå upp i rök. Han ropade på långt håll: 
”Var är Ole og Jens?” Närmaste man svarade 
lugnt: ”Dom tog polisen i Malmö”.  Svaret gav 
onda aningar. På måndag eftermiddag kom 
skogvaktare Kvarnström in till kontoret. Efter 
en del suckande om tidens elände utbrast han: 
”För 30 år sen var jag med och planterade 
in norsk bäver vid Deje. I dag har jag satt ut 
dansk bäver på samma plats.” 
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En man hade nämligen fällt ett stående 
träd genom att hugga runtomkring tills bara 
kärnan var kvar och därefter sågat. Metoden 
var livsfarlig. Innan veckans slut hade alla 
”bävrar” sänts tillbaka till Danmark.

VINTERN 1954–55 BLEV INTE ALLS så snörik och 
lång som den föregående. Först i mitten av 
februari blev det vinter på allvar. Nu var det 
dags för att ta till vara resterna av tallbestånden 
och den sparade granskogen. Till skogsägarens 
glädje var skadorna på granvirket begränsade, 

merparten kunde efter sågning och torkning 
gå till normala priser. Våren 1955 hade det 
mesta av timmerskörden räddats. Under som-
maren höggs en hel del massaved samtidigt 
som man började förbereda nyplantering och  
annan skogsvård. Följande vinter togs reste-
rande timmerskog tillvara, hyggeskanter ren- 
sades och avverkningar som avbröts av stor-
men fullföljdes. 

”Före eller efter stormen”
Sommaren 1953 hade skogen på Boo taxerats. 

Öhs gård i vårskrud. Vårdträdet, en sötapel från mitten av 1800-talet,  
klarade vinterstormen 1954 – och står kvar än idag. Bild via författaren.
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Denna kompletterades nu med en ny. Därefter 
kunde den stormfällda volymen uppskattas till 
drygt sju normala årsavverkningar, motsva-
rande 30–35 skogskubikmeter per hektar. 
Dessa tal uppnåddes också 2005 i de mest 
utsatta områdena söderut vid stormen Gudrun 
nyligen. Resultaten från taxeringen visade 
att tillväxten varit något större än förväntat. 
Det motiverade en försiktig återgång till 
tidigare mål för avverkningen. För att uppe-
hålla sågverkets åretruntdrift krävdes nu även 
betydande timmerköp. Ett leveransavtal med 
Södra samt egna köp av rotposter spelade nu 
stor roll. 

En aktivitet som snabbt aktualiserades var 
plantering. Stormen hade ju drabbat markerna 

mycket ojämnt: Vissa områden hade förvand-
lats till kalhyggen, andra hade inga skador 
alls. Kalhyggena skulle snabbt planteras och 
stora partier av plantor köptes från framförallt 
Tyskland. En plantskola anlades. Förutom 
bra plantor gav den sedan sommararbete åt 
skolungdomar och hemmafruar.

DE LÅNGT ÖVER 100-TALET HÄSTARNA på de 90 
arrendegårdarna gjorde efter stormen en heroisk 
insats. Utan dem skulle stora värden ha förlo-
rats. Samtidigt var den stora rationaliseringen 
av landets skogs- och jordbruk på full gång. 
Numera är lantbruken på de 90 arrendegår-
darna på Boo nerlagda. Bo sockens befolkning 
har minskat med tre fjärdedelar sedan stormen.

En av Gunnars egna bilder från uppröjningsarbetet efter stormen.  
Det tog ända till våren 1955 innan allt timmer var bärgat. 
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Naturen har idag läkt såren från 1954 års 
storm. De skogar som då etablerades i de fall-
nas ställe är snart avverkningsmogna. Vi som 
upplevde katastrofen lever nog inte så länge 
till. När man någon gång träffas och ventilerar 
gamla minnen säger man ofta: ”Var det före 
eller efter stormen?” 

FÖR EGEN DEL INNEBAR den en vändpunkt. 
Innan hade jag varit inriktad på att ta över 
arrendet på gården. Men sejouren på godsets 
kontor blev längre än jag tänkt mig. Så små-
ningom började jag läsa på Hermods och tog 
handelsstudenten 1961. Det gav mersmak  

och jag kom mot alla odds året därpå in på 
Handelshögskolan i Stockholm. År 1964 
blev jag klar med min examen och fick direkt 
anställning på Skånska Cementgjuteriet, seder-
mera Skanska, ett av Sveriges största företag  
på den tiden. 

OM INTE STORMEN HADE SLAGIT TILL den här 
januarinatten för snart 62 år sedan kanske  
jag hade blivit kvar på gården och mitt liv 
kanske blivit ett helt annat. Mot bakgrund  
av hur det så småningom gick för alla de  
små arrendegårdarna på Boo är jag den här 
stormen djupt tacksam.  

SKOGENS DATA
ÄR VÅR PASSION
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mation om virkesvärden i skogsnä-
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