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DEN STORMSKADADE STADEN: LOKAL KRISBEREDSKAP OCH 

REAKTIONER pA. STORMARNA 1969 

Mattias Legner 

INLEDNING 

Den 8 januari 2005 drog stormen Gudrun fram over Sverige. Manga 
manniskor isolerades utan el eller telefon i veckor. Ett ar efterat lag fort
farande manga el- och teleledningar kvar langs vagkanter i Smaland. 
En fjardedel av Sveriges 230 000 privata skogsagare drabbades av svara 
eller mycket svara skador pa sin egendom. For manga innebar det eko
nomisk ruin, identitetsforlust och ohalsa: "Effekter om okad alkoholfor
brukning, okat lakemedelsintag och allmant forsamrad livskvalitet lever 
ocksa kvar", rapporteras ett ar efter stormen. I Stormen har for lang tid 
paverkat manga lokalsamhallen i sodra Sverige. 

Har kommer ett par av de svaraste stormarna i modern svensk his
toria fore Gudrun att behandlas. Den 23 september 1969 var dagstid
ningarnas lopsedlar eniga: den storm som plotsligt hade blast in over 
vastkusten och overraskat goteborgarna och hela landsbygden runt sta
den hade varit den varsta i mannaminne. 2 Vastra Sverige vaknade upp 
till ett samhalle som var lamslaget. Stormen fortsatte in over meller
sta Sverige och nadde aven Stockholm, men Goteborg drabbades allra 
mest. Den I november samma ar var det dags igen, men da hamnade 
Storstockholm och Svealand i blickfanget. Omfattande stromavbrott, 
trafikkaos, avbrott i industriernas produktion, problem med sjukvar
den, dodsfall, kraftig skogfallning, forstorda hustak. Precis som efter 
Gudrun chockades folk av hur sarbart samhallet hade blivit. 

Hur samhallet upplevde och reagerade pa stormen som katastrof ar 
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amnet for foreliggande uppsats. Stormar kan jamforas med andra stora 
olyekors verkningar i modern svensk historia, sa som o~ieutsLipp, have
rier eller omfattande elavbrott. Katastrofen innebar en plotslig omvalv
ning da vardagslivet rubbas for en stor mangd manniskor. J 

Flera rapporter har anvant tidnings-, radio- oeh tevenyheter for att 
analysera mediernas rapportering fran en katastrof~ men har kommer 
istaIlet tidnings- oeh tevematerial att anvandas for att ge en bild av 
sjalva handelseforloppet oeh reaktionerna. 4 Att anvanda nyhetsrappor
tering for att analysera katastrofer kan sagas vara en vedertagen metod 
bland krisforskare. ' Uppsatsen ska mynna ut i en jamforelse mellan den 
forsta oeh riktigt svara hoststormen som forst traffade Vastsverige den 
22 september 1969, oeh den storm som svepte over mellersta Sverige den 
I november oeh som slog hart mot Stockholm. 

VADRETS INVERKAN pA. HISTORIEN 

Men detta ar oeksa en uppsats om hur vadret har paverkat samhallet 
oeh sarskilt da storstaden. Aven om det inte ar mojligt att studera den 
modern a staden isolerad fran regionen oeh det nationeUa samhaIlet, sa 
paverkar en storm oftast inte bara en ort utan kan svepa fram over stora 
delar av en hel stat, oeh det maste forskaren naturligtvis ta hansyn till. 
Det betyder att stormar kanske inte alltid uppfattas som lokalt avgran
sade problem i medier oeh bland politiker. Stormar. liksom andra na
turkatastrofer, anses inte siillan drabba hela stater eUer regioner oeh det 
paverkar vara tolkningar av katastrofens verkningar. 

Vadret utovar ett inflytande over manniskans historia men har egent
ligen aldrig tagits pa riktigt allvar nar historiker oeh andra samhalls
forskare har studerat sociala forandringar. Klimat oeh vader har i regel 
betraktats som historiska konstanter som nar de griper in i manniskors 
vardag gor det pa ett slumpmassigt oeh oforutsagbart satt. Att tolka 
dem har inte setts som en historikers uppgift. 

I sjalva verket har klimatet forandrat manniskans historia oeh varit 
langt fran en konstant faktor. Vissahistoriker, siirskilt militarhistori
ker men oeksa klimathistoriker, har andit forsokt rakna in "vaderfak
torn" i sina analyser. h Extrema viider kan paverka den historiska ut
vecklingen, inte bara korrsiktigt utan oeksa over liinga perioder. Den 
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period i Europas klimathistoria som dopts till "liIla istiden" varade fran 
15oo-talets mitt till slutet av 16oo-talet, och sarskilt under de sista aren 
av 16oo-talet intraffade en serie av daliga skordar i det svenska riket. 7 

Sverige ligger utanfor den zon dar stora tyfoner och cykloner upp
stilr, men andra delar av varlden har tidvis paverkats mycket kraftigt av 
s:idana orkaner. Ar 1974 totalforstordes den nordaustraliensiska staden 
Darwin av en cyklon som drog in fran Indiska oceanen. Inte minst fran 
amerikanska storstiider finns bedittelser om de forodande effekterna av 
stora orkaner. ~ Aven Sverige mer naraliggande platser har drabbats av 
svira cykloner, som da den hittills varsta stormen i Storbritannien drab
bade oriket ar 1703 och kravde tiotusen manniskoliv. 9 

Stormar slar hart mot stadens infrastruktur och paverkar hela dess 
befolkning. Elen slas ofta ut snabbt, aven telekommunikationerna drab
bas svart, hus och fordon forstors, trad faller och blockerar framkom
ligheten. Aven langt tore dagens IT-samhiille var stadsmi1joer med sin 
fortatade bebyggelse och stora befolkningskoncentration mycket utsatta 
och sarbara for stormar. 

Som redaktorerna till en nyligen utgiven antologi om "vadrets antro
pologi" papekar sa har manniskan som varelse pa kulturell vag lart sig 
att bnna igen och beskriva olika vaderlekar. Vadret, sa som vi uppfattar 
det, kan darmed ses som en social konstruktion. 10 Ett belysande exem
pel ar hur molnen sedan mycket lang tid tillbaka utgjort en del av man
niskans foresrallningsvarld. II Utifran det antagandet kan vi utga fran att 
manniskan reagerar pa vader beroende pa de kulturella och historiska 
forhallanden som hon ar praglad ay. 

Extrema viider kan visa hur var kultur forhaller sig till viiderlekens 
och klimatets paverkan. Vad hiinder nar viidret med full kraft griper in i 
var vardag ? Vilka grupper i samhiillet drabbas hardare an andra? Vilket 
ansvar tillskrivs politiker och ledande tjansteman for konsekvenserna? 
Och vilka mojligheter har samhiillen haft att forebygga effekterna av 
extrema vader? 

Den meteorologiska vetenskapen har under 1900-talets andra halft 
haft en viktig rollatt spela vad galler det forebyggande arbetet: att for
soka lindra verkningarna av en kommande storm genom att hoja sam
hallets beredskap. Det var under mycket lang tid ett stort problem att 
forutse storm eUer andra forandringar i vaderleken, och forst med in-
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troduktionen av datorer pa 1950-talet och senare aven satelliter borjade 
modellerna bli nagorlunda traffsakra. 11 Pa 196o-talet var Sverige efter 
USA det framsta landet i varlden vad gallde precisa vaderprognoser. 
Utvecklingen hade tagit fart under 5o-talet dii till och med USA hade 
tvingats ta efter svensk meteorologisk forskning, ledd av den varldsle
dande meteorologen Carl-Gustav Rossby. 13 

Forst 1962 hade USA blivit varldsledande och da alltsa med hjalp av 
svensk forskning. Ar 1965 borjade svensk radio och tv (forst i varlden) 
att utfarda femdygnsprognoser till allmanheten tva ganger i veckan. 
"Svenska meteorologer var internationellt aktiva som inspiratorer och 
experter", skriver meteorologen Anders Persson. 14 Svenska tevetittare 
var redan ar 1969 vana yid att bli serverade de basta vaderprognoser som 
tiden kunde uppbringa. J5 

I backspegeln kan dock sagas att meteorologin annu befann sig i sin 
linda pa 196o-talet. Yid tiden for hoststormarna 1969 hade meteorologer 
betydande svarigheter att forsta och forutse hur stormvader bildades 
och forandrades. Vadersatelliter hade just introducerats: den amerikan
ska Nimbus-3 som skickades upp samma ar blev banbrytande vad gallde 
inhamtning av atmosfariska data. 

Klimatforskningen var i fard med att gora revolutionerande upptack
ter. Viixthuseffekten hade borjat kartlaggas och ar 1972 organiserades 
den internationella klimatpolitiska konferensen i Stockholm. Da var 
forsurningsfragan heIt central for miljopolitiken. 16 I slutet av 196o-talet 
upptacktes ocksa det vaderfenomen som senare getts samlingsnamnet El 
Nino, som paverkar det globala klimatet. El Nino har pekats ut som for
klaringen till ar med ovanligt harda orkaner och andra naturkatastrofer 
som oversvamningar, jordskred och extrem torka. Det sena 6o-talet ska 
ha varit en period med ovanligt hog orkantathet. 17 

Klimatforskningens upptackter var emellertid sa nya och relativt 
okanda utanfor forskarvarlden att det aId rig gjordes nagon uttalad 
koppling mellan hoststormarna 1969 och de klimatforandringar som 
hOll pa att aga rum. 
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UR KATASTROFBEREDSKAPENS HISTORIA 

Ett samhiille kan alltsa vara mer eller mindre forberett pa katastrofer av 
olika slag. I det modern a valfardssamhallet planeras och byggs samhal
let i basta fall mot en fond av olika tankbara katastrofscenarion. Under 
det kalla kriget byggdes skyddsrum i alla tattbebodda omriiden i Sverige 
som en beredskap infor ett krig som aid rig blev verklighet. I andra lan
der overlamnades denna beredskap till individen eller hushiillet: i USA 
uppmuntrades villaagare att bygga egna underjordiska skyddsrum och 
att hamstra mat infor ett karnvapenkrig. Militara krafter har spelat en 
roll i civilsamhaIlets beredskap ocksa pa andra satt. Vid stora skogsbran
der och oversvamningar har ofta hemvarnet och viirnpliktiga soldater 
anvants. Hur civilforsvarets resurser kan anviindas yid kriser i fredstid 
har varit en kanslig friiga i svensk politik, men ligger utanfor amnet tor 
denna uppsats. Historien om civilfarsvarets roll i det svenska samhallet 
under kaIla kriget iiterstar att skriva. IH 

Samhallen har dock sedan lang tid tillbaka torberett sig pa eller far
sakt lindra konsekvenserna av katastrofer, om an pa en mycket rudimen
tar nivii. Omsorgen om folket har inte alltid funnits dar, och kanske an 
mindre resurserna. I Sverige inrattades emellertid spannmalsmagasin 
pii qoo-talet far att halla spannmalspriserna nere yid missvaxt och far 
att farhindra svalt. Pii 18oo-talet barjade befolkningen att massvaccine
ras mot koppor som fortfarande var en dadlig folksjukdom. Infar den 
stora koleraepidemins ankomst till Sverige ar 1834 (den hade turnerat i 
Europa sedan 1831) farsakte lokala myndigheter begransa och bekampa 
den, om an med begransad framgang. N 

Framvaxten av ett modernt brandviisende i staderna kan ocksa ses 
som ett satt far lokalsamhallet att bereda sig pa stadsbornas varsta mar
drom - den farodande stadsbranden. 10 Ett annat sentida exempel ar den 
civila beredskapen under varldskrigen, dii svenska myndigheter ranso
nerade bransle och matvaror far att de skulle kunna fardelas rattvist 
bland· befolkningen och darmed en kris undvikas. Vilka skyldigheter 
det kollektiva har att gripa. in far att skydda individen i katastrofsitua
tioner, eller hur detta ska gii till, har aid rig varitsjalvklart, vare sig fore 
eller under valfardssamhallets tid. 

Forberedelsen for en mojlig katastrof handlar i modern tid om sam-
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hallsplanering och krisberedskap. Vi kan forsoka berakna risken for att 
en viss typ av katastrof ska intraffa i ett omrade och sedan ocksa fore
stalla oss hur den kommer att sla mot samhallets strukturer. Det brukar 
kallas for ett scenario. Fragorna "vad kan vi gora" och "vad bor vi gora" 
infinner sig. I efterkrigstidens Sverige har befolkningens forvantningar 
pa ett snabbt och kompetent agerande fran myndigheterna varit hoga. 
I allmanhet tolereras inga storre avvikelser fran det normala livet innan 
kritiken later sig horas. Att myndigheter och politiker snabbt blir mal
tavla for offentlighetens kritik ar inte nagon ny foreteelse - ocksa hosten 
1969 stalldes ansvariga politiker och tjansteman till svars av medier. 

Hot- och riskutredningen som avslutades 1995 gjorde en kartlaggning 
av allvarliga olyckstiIlbud i Sverige 1950-94. Av de tvahundra tillbud 
(av vilka den svaraste var Estonias forlisning 1994) som tas upp pa lis
tan definierades fjorton som stormar eIler ovader. Andra slag av till
bud ar tagolyckor, brander, oljeutslapp, oversvamningar, ras m. £I.. Av de 
-stormrelaterade tillbuden ar septemberstormen 1969 den som utovade i 
sarklass storst skada pa samhallet. Tio manniskor dog, tvahundra ska
dades och skadorna uppgick till 1 900 miljoner kron~r (1994 ars pen
ningvarde). Endast tva andra stormar orsakade dodsfall: en snostorm i 
Skane 1954 tog tva manniskoliv och en snostorm 1979 tog ett Hv. En an
nan iakttagelse som kan goras utifran utredningens dokumentation ar 
att stormen som kategori nastan har forsvunnit sedan 1969. Endast fyra 
av de fjorton stormar som tas upp intriiffade 1970-94, vilket yid en forsta 
anblick skulle kunna antyda att samhallet paverkas allt mindre av svara 
ovader. 21 Stormen 1969 var en av de tolv storsta olyckor som intriiffade i 
Sverige under perioden 1950-94, konstaterar utredarna. 22 

I ett av de scenarion som utredningen beskriver - ett langvarigt elav
brott i sodra och vastra Sverige efter en hard hoststorm - blir det ocksa 
uppenbart att septemberstormen 1969 har paverkat diskursen kring ka
tastrofberedskapen i det svenska samhallet. 23 Just elavbrott hor till den 
typ av olycka som kan drabba valdigt manga och som ofta medfor stora 
ekonomiska skador pa samhallet. Till de svarare elavbrott som drabbat 
10kalsamhaI1en, och i detta fall Stockholm, hor kabelbranden den II 
mars 2001 da de nordvastra delarna av Stockholm lamslogs inklusive 
IT-tata Kista. 2" 

Katastrofer har en tendens att visa upp hrister och orattvisor i sam-
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hallet. Tsunamikatastrofen visade upp ett Sverige dar de hogsta politi
kerna tycktes fjarmade fran allmanheten. Pa DD bnde man inte till 
att Thailand hade blivit ett mycket populart resmil for svenska familjer. 
Bristen pi omedelbar res pons och rentav likgiltighet infor de strandsatta 
svenskarnas situation spadde ytterligare pi kritiken mot hOga politiker 
och tjansteman. 15 Pi ett liknande men mer kraftfullt satt visade orka
nen Katrina sommaren 2005 pa segregation och rasism i amerikanska 
storstader (svaga grupper lamnades kvar i ett kraftigt oversvammat och 
i ovrigt overgivet New Orleans), men ocksa pa den federala regeringens 
relativa maktloshet pi hemmaplan. Regeringen kunde bedriva storska
liga krig pa andra sidan jordklotet men inte ens pa de mest grundlag
gande satt bista den egna befolkningen i en krissituation. En nyligen ut
given antologi visar hur framfor allt den svarta befolkningen drabbades 
och att stormens effekter i hogsta grad paverkades av ras- och klassrela
tioner. 2b Plundring, skadegorelse och lagloshet foljde. Nar staden skulle 
aterbefolkas gick nationalgarde och tungt bevapnad polis in forst. 27 

Som jag antytt ovan finns det mycket med katastrofer, bade vad galler 
deras orsaker och deras foljder, som egentligen inte ar sarskiIt naturligt 
ut an konstruerat av manniskan. Detta galler bade pi en global nivi dar 
miinniskan bidrar till klimatforandringar, till en lobI dar extrema va
derlekars verkningar kan forvarras genom miinskliga val, exempelvis in
troduktionen av ett jordbruk som underlattar erosion. 2k Det kan handla 
dels om hur katastrofer definierats och beskrivits i oIika tider, dels om 
varfor katastroter fatt en viss omfattning. Den amerikanske miljohisto
rikern Ted Steinberg har studerat samhallseffekterna av sarskilt over
svamningar, och menar att dessa ofta har slagit onodigt hart mot utsatta 
grupper i amerikanska stader yid stora £loder. Stadssamhallet har da 
byggts, mer eHer mindre avsiktligt, for att skydda besuttna grupper fdn 
katastrofens verkningar, och da har fattigare och svagare grupper ofta 
fatt en desto mer oskyddad position. 

Steinberg tar staden Hannibal - 1800-talsforfattaren Mark T wains 
todelsestad - yid Mississippi-£loden som exempel. En mur byggdes 
1985 tor att skydda det hus dar Twain foddes, numera ett museum, fdn 
oversvamningar. Ett omdde langs £lodbanken bebott av fattiga, nastan 
alIa svarta, skyddades dock inte aIls. Ar 1993 raddades museet undan en 
oversvamning men de fattigaste kvarteren dranktes i upp till tre meter 

95 



DENSTORMSKADADESTADEN 

djupt flodvatten. Med detta tilltag hade stadens politiker visat att man 
var beredd att investera for att skydda en turistattraktion, men samti
digt var man inte beredd att vidta nagra atgarder aHs for att skydda den 
mest utsatta befolkningen. 2" Samhallets skyddsatgarder mot katastrofer 
kan diskriminera och omfattar inte nodvandigtvis en majoritet av be
folkningen, eHer ens de delar som skulle behova skyddet mest. 

For att dess verkningar skalI forstas maste naturkatastrofen stallas 
mot normaliteten, eHer vardagen. Katastrofen kommer aHtid att beskri
vas i kontrast till det forvantade eller normala livet, och arbetet med att 
forbereda sig pa den eHer att roja upp efter den handlar om att sa snabbt 
som mojligt aterintrada i denna normalitet. Darmed ar inte sagt att ka
tastrofen paverkar alIa manniskor i samhallet lika hart eller pa samma 
satt. Svaga grupper som gamla, sjuka och barn drabbas ofta hardare och 
mer omedelbart an friska och mer sjalvstandiga samhallsmedlemmar, 
kort sagt de som ar beroende av offentliga institutioner. Dessa institu
tioner ar ofta mer sarbara och mindre robusta an enskilda hushall eHer 
arbetsplatser. I ett valfardssamhalIe maste givetvis hansyn tas till detta 
forhalIande. Ett kannetecken for katastrofen ar som vi sag ovan att den 
pa ett chockartat och samtidigt satt forandrar manga manniskors si
tuation. Det blir svarare eller rent av omojligt att genom fora manga av 
vardagens nodvandiga uppgifter. 

Naturkatastrofer har paverkat manskliga samhallen i alIa tider. De 
fortsatter att gora det an idag trots att en stor del av manskligheten bor 
i artificieHa miljoer som storstader dar vadret sallan paverkar vardagen. 
Till den nyare historiens mest dramatiska exempel pa naturkatastrofer 
hor jordbavningen och tsunamin i Lissabon 1755, Messinaskalvet 1908, 
en jordbavning i Kina 1976 som kan ha dodat sa manga som 600 000 
manniskor, och tsunamin i Asien 2004 dar 400 000 manniskor kan ha 
omkommit. 30 Men det finns mindre dramatiska, mer aterkommande 
naturkatastrofer som genom sin relativa regelbundenhet paverkar nord
liga samhaHen som Sverige. Till dessa hor skogsbrander, oversvamning
ar och stormar. 

Myndigheterna hade under 1900-talets andra halft olika satt (flyg
larm, teve- och radiomeddelanden) att komma i kontakt med befolk
ningen nar en katastrof av 10kaI karaktar hade intraffat. En god be red
skap forutsatter dock att varje invanare vet vad som kommer att handa 
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i en given situation eller hur han eller hon ska reagera. Finns inte den 
kunskapen sa blir myndigheternas kommunikation med befolkningen 
ofta effektlos. Panik och oordning sprider sig latt och kan forvarra ka
tastrofens verkningar istallet for att begransa demo Generellt kan sagas 
att myndigheter i modern tid har tenderat att underskatta manniskors 
behov av information i nodlagen: Vad hander? Vad ska jag gora? Hur 
kan jag komma i kontakt med mina anhOriga? Darfor har man i nod
lagen inte heller lyckats na ut med korrekt och uppdaterad information 
till invanarna, och informationsbehovet fyUs da istallet med rykten och 
osanna uppgifter som ofta bidrar till ora eller felaktiga beslut. 3] 

SEPTEMBERSTORMEN: GOTEBORG OCH VASTKUSTEN 

Till en borjan handlade det den 22 september 1969 om en ganska normal 
hoststorm under morgonen, men under formiddagen okade vindhastig
heten i byarna till ca 30 sekundmeter yid vastkusten. Under de fa tim
mar som stormen varade orsakade den "mycket stora skador".32 SMHI 
forutspadde kvallen den 21 september halv storm yid vastkusten. Tidigt 
pa mandagsmorgonen trilffades istallet kusten av full storm med orkan
byar. Nilr SMHI pa morgonen gick ut med en stormvarning var ovadret 
redan ett faktum pa svenska fastlandet. 

Tevebilder fran stormens verkningar i Goteborg visar takplatar som 
flog av husen, ambulanser som korde fram och tillbaka for att ta hand 
om de manga hjartattackerna, och personalbrist hos raddningstjans
ten. 33 Efter hand togs nodvandig personal in men da saknades istal
let material. Raddningstjansten bad att fa !ana extra utrustning fran 
civilforsvaret men den fick bara anvandas yid mobilisering. Tevebilder 
sandes fran det nybyggda flygledningstornet pa Torslanda dar fOnstren 
var krossade - pa grund av byggslarv menade Statens planverk -- och 
flygledarna stapplade runt i blasten. J4 Dar uppmattes byar med en styr
ka om 37 sekundmeter, eller full orkan. Flygtrafiken fick stallas in efter 
att tornet slagits ut, men aven andra kommunikationer som jarnvag och 
spartrafik drabbades av svara storningar. 

Tevemediet hade nu en mojIighet att skildra pagaende kriser pa eH 
satt som inte hade varit mojligt nagra ar tidigare. Tidningspressen, a 
andra sidan, hade forde1en av att vara lokalt forankrad medan den enda 
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tevekanalen var nationeH oeh endast hade en myeket begransad bevak
ning av Goteborgsomradet. "Katastrofen ar ett faktum", konstaterade 
AktueUts reporter till bilder av krossade bilar oeh batar, nerblasta tak 
oeh ambulanser under utryekning. Flygbilder visade enorma mangder 
av falld skog oeh nedvrakta luftledningar i Vastsverige. 35 I de lokala 
tidningarna rapporterades tva dagar senare om skog motsvarande tva 
ars normal avverkning som hade fallts. 3h Dagen efter stormen skrev 
Goteborgsposten om hur telenatet hade skadats: i Goteborg var Hisingen, 
Vastra Frolunda, Angered, Bergsjon oeh oarna stromlosa. ]; 

I teve jamfordes stormens verkningar med en krigssituation dar 
Goteborgsregionen hade blivit utsatt for en eller ett par bombmat
tor. Eldistributionens utformning behovde ses over, menade ansvariga 
tjansteman. "Samhallets sarbarhet blir med ens ohyggligt pataglig", 
konstaterades det i tevereportaget "Fern dygn efter katastrofen".3R Aven 
stadens vattenforsarjning drabbades, meddelade tidningarna som kunde 
rapportera om forsorjningen rned resurser som livsmedel, bensin, rent 
vatten oeh el. Natten till den 24 september hade cirka sjuttio proeent av 
staden rinnande vatten. 39 Elavbrottet medforde att skolbarn oeh pensio
narer boende pa hem inte kunde fa nagon varm mat. Manga skolbarn 
sandes hem eftersom toaletterna sIutade fungera nar vattenforsorjning
en upphorde. Den hygieniska situationen pi skolorna hade snabbt blivit 
ohallbar, menade Giiteborgstidningen den 24 september. 40 

Myndigheternas arbete liksom skador pi offentliga byggnader be
vakades sarskilt noggrannt. Polis oeh gatukontor fie"k arbeta far hog
tryck med extra personal. Fyra kyrktak blaste delvis sander i staden: 
Masthuggskyrkan, Kristine kyrka oeh Johannebergskyrkan men aven 
"Feskekorka" drabbades. I ett radhusomriide pa Hisingen forsvann ta
ken pa tjugo av hundratio hus. Oeksa lansstyrelsens fastighet forlorade 
delar av sitt stora pHittak, rapporterade GP. 41 Man skrev att oeksa bo
stadshus hade drab bats men sad ana nyheter var inte lika spektakuHira 
eUer av samma allmanintresse. 

Redan den 25 september stod det att Iasa i Dagens Nyheter att Statens 
planverk "ille undersoka varfor hustak slitits bort under stormen. 
Berodde det pa byggfusk eHer pi otillraekliga bestammelser? Den gal
bnde byggnormen hade faststallts I967 oeh sade att ett tio meter hogt 
hus skulle motsta vindhastigheter pi fyrtio sekundmeter yid kusterna 
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och trettiosex sekundmeter i inlander. Chalmers skickade genast ut fyr
tio teknologer for att undersoka stormskadade hus i Goteborgsomradet. 
Atskilliga hus byggda efter 1967 hade skadats i stormen. "Det slarvas 
kopiost yid byggandet och man kan tala om rent fusk ", sade byggforska
ren Ake Holmberg i en intervju. 41 Just oron for ett tilltagande byggslarv 
var en nyhet som uppmarksammades bade i press och teve dagarna efter 
stormen. 

Att dodsfallen agnades ganska stor uppmarksamhet i tidningarna 
var inte forvanansvart med tanke pa nyhetsvardet. Tio manniskor dog 
i olika slags olyckor, de fiesta av fallande rrid, och ytterligare ungefar 
rvahundra skadades. 4:; Men skadorna upphorde inte nar stormen ebbat 
ut. Av de tio stormrelaterade dodsfallen uppmarksammades i medierna 
sarskilt en tjugmirig student som dog av skador han adrog sig nar en stor 
aim brakade ner over honom pa Engelbrektsgatan. 44 Aftonbladet for
sokte Hi. det att framsta som om livets bracklighet plotsligt blivit tydlig 
for ana goteborgare. 

Under de rva foljande dygnen drabbades hela Goteborg av langvariga 
stromavbrott. Stora industrier som Volvo tvingades avbryta produktio
nen eIler begransa den starkt. Detta orsakade naturligtvis foretagen sto
ra kostnader, och det forsvarade verksamheten pa sjukhusen avsevart. 
Gotaverken och Eriksbergs vary drabbades av svara storningar. Volvos 
fabrik och kontor med 8 000 anstallda var stromlosa forst formiddagen 
den 22 och sedan igen den 23 september, da ocksa varven fick skicka 
hem nastan 5 000 arbetare. For Volvo motsvarade produktionsstop
pet den 24 september ett bortfall pa 400 personvagnar, och de narmast 
foljande dagarna beordrades darfor overtidsarbete. Oljeraffinaderierna 
kunde inte starta igen forran nasta dag eftersom de inte talde mer an tio 
minuters avbrott .• 5 

Sahlgrenska ~jukhusets krisberedskap utmanades redan pa manda
gen. Resursforsorjningen stod som redan namnts i fokus for tidning
arnas bevakning. Framfor allt vattenforsorjningen blev err problem: 
"Sahlgrenska har fungerat som under full krigsberedskap", skrev DN i 
efterhand.~" Aret innan hade en stor beredskapsovning genomforts pa 
sjukhuset och erfarenheterna kom nu vaI till pass. Pi tisdagen uppstod 
en vattenbrisr som varaderHllunchtid pa onsdagen, samtidigt som man 
fick ta emot 150 stormskadade patienter. Under den tid vatrnet inte rann 
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ur kranarna fick personalen bara hinkar fdn kallaren' och bottenva
ningen anda upp till fjortonde vaningen. Vattnet anvandes framfar allt 
far att skura golven och tvatta patienter. Personalens hygieniska behov 
tillgodosags med sterilt vatten fdn apotekets katastroflager. Pa sa satt 
lastes de viktigaste vattenbehoven pa vardavdelningarna. Yid middags
tid pa onsdagen fanns "inte ett rent backen i hela huset", enligt Gp. 47 

Just de hygieniska problemen - att sjuka och barn inte hade tillgang till 
vattenklosetter och rinnande vatten - bade pa sjukhuset och i skolor 
uppmarksammades i lokalpressen. Brandkaren fick satta in sina egna 
pumpar men de rackte bara till att driva de reservaggregat som behav
des far sjukhusets stramfarsarjning. 48 

Sjukhusets personal beramdes offentligt efter denna pravning. 
Civilfarsvarsdirektaren Otto Salomon riktade ingen kritik mot 
Sahlgrenska. Istallet var det samordningen mellan myndigheter som 
hade kunnat vara battre, "t ex med kraftsidan, televerket och gatukon
toret".49 Militarens och civilfarsvarets telefonvaxlar ringdes ned sa att 
myndigheterna inte gick att na, och darfar var det nadvandigt att far
battra sambandsmajligheterna, bland annat genom att utnyttja portabla 
radioanlaggningar. Fasta anlaggningar maste ocksa farsarjas med stram 
som var oberoende av elnatet, menade Salomon. En brist var ocksa att 
det inte fanns nagon laglig mojlighet att mobilisera civilforsvaret yid en 
naturkatastrof, aven om delar av utrustningen kunde stallas till andra 
myndigheters forfogande. Det var framfor allt civilforsvaret som kunde 
hantera utrustningen. 50 

En synpunkt som framkom i "Fem dygn efter stormen" var just 
att beredskapsorganisationen borde forbattras. Kommunikationerna 
mellan olika myndigheter fungerade inte sa bra som hade onskats. 
Telefonvaxlarna overbelastades genast och det gick inte att ringa till 
eller fdn brandkaren. Raddningstjansten ville fa tillstand att forvara 
en del av civilforsvarets materiel pi stationerna. Kommunforbundet re
kommenderade inrattandet av lansalameringscentraler som borde ha en 
oberoende elforsorjning. 

GP rapporterade att lanskatastrofledningen snabbt hade satts i funk
tion av brandchefen Sven Westling. I Einskatastrofledningen satt ocksa 
lansassessorn, civilforsvarschefen, en brandingenjor och en ordnings
polisintendent. Man forfogade over brandkaren med sjuttiotalet extra-
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inkallade och sextio varnpliktiga fran KA4 och Lv-6. Brist pa trans
portmedel blev darfor ett storre problem an personalbrist. Westling me
nade att den storsta risk som forelag under stormen var att mudderverket 
- som hade slitit sig - kunde ha rammat de fyllda oljeledningarna, vilket 
skulle ha orsakat en lokal miljokatastrof. Nu fastnade istallet mudder
verket innan det kom i narheten av oljeledningarna. 51 

Fran kvallen den 23 september till sen formiddag dagen darpa var 
40 procent av Goteborgs elnat utslaget. Under natten arbetade tusenta
let reparatorer med natet, men endast ett stort regnvader skulle kunna 
hindra nya avbrott. "En katastrof som denna har aid rig tidigare drabbat 
Goteborg", konstaterade Goteborgsposten pa torsdagen. 52 Nya avbrott i 
jiirnvagstrafiken intraffade: forseningar pa upp till sju timmar forekom 
och ett femtiotal tag fick stall as in. Under fern timmar pa morgonen den 
23 september fick diesellok gora de nodvandigaste transporterna. 53 

Orsaken till de nya stromavbrotten var att stallverken hade blivit 
kraftigt nersaltade i stormen. Man hade hoppats pa att ett regnvader 
skulle skolja dem rena men sa hande inte - istallet kortslot de. Den 
mest angelagna uppgiften blev att aterstalIa de matarledningar som gay 
Goteborg strom. 5-1 

Telekommunikationen i Vastsverige var hart ansatt direkt efter stor
men, dels for att manga luftburna ledningar hade fallts av trad (mer 
an 300 telestationer slogs ut), dels for att allmanheten ringde valdigt 
manga samtal trots televerkets maningar till aterhallsamhet for att inte 
overbelasta det redanskadade natet. Det senare berodde naturligtvis 
pa att manniskor kande ett behov utover det vanliga av att komma i 
kontakt med slakt och vanner. I en situation nar natet inte kunde han
tera sarskilt manga samtal utsattes det alltsa for manga fler an nar det 
fungerade normalt. Goteborgs s. k. elomrade var det telefontataste i 
landet och darfor extra kansligt yid stormar. Televerket fick skicka ut 
800 reparatorer och 60 varnpliktiga som arbetade med rojning, men be
hovde ocksa Una arbetskraft fran Norrland. "Niir ett sadant har ovader 
drabbar oss ser man hur kiinsligt det moderna samhallsmaskineriet ar", 
konstaterade teledirektor Bertil Lagerblad torrt.55 

Forst pa torsdagen, fyra dagar efter stormen, var Goteborg med om
nejd tillbaka i ett ganska normalt tillstand iiven om 12 000 abonnen
ter fortfarande var utan telefon. De stora industrierna kunde for torsta 
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gangen under veckan arbeta utan storningar. For att kompensera en del 
av produktionsbortfallet arbetade Volvo pa sondagen och varven bade 
lordag och sondag. Se 

Ett enormt informationsbehov vacktes hos aHmanheten direkt efter 
stormen. Ett tecken pa detta var att TT:s telefonnyheter ringdes ner den 
22 september: 25 ganger sa manga samtal som normalt registrerades, och 
dagen efter 10 ganger sa manga som normalt. Medierna maste arbeta 
under stor press och med begransad information. Ofta var det svart att 
na myndigheter och fa aktuella uppgifter som man kunde ga ut med. En 
kritisk TT-chef menade att myndigheterna inte utnyttjade sig av moj
ligheten att na allmanheten via medierna. 57 Informationsbehovet maste 
kunna forutses i en krisberedskapsorganisation, svarade civilminister 
Svante Lundkvist, och deklarerade att en rapport om krishanteringen 
efter stormen omedelbart skulle delges den da pagaende raddnings
tjanstutredningen, men det verkar ocksa ha varit den enda omedelbara 
politiska atgard som foljde pa stormen. 58 

STORSTOCKHOLM I STORMARNA 

Stockholm klarade sig lindrigt i septemberstormen, aven om vindstyr
korna lag kring tjugofem sekundmeter i hela ostra Sverige. Tva dodsof
fer kriivdes emellertid i Kungsangen, dar flera trafikolyckor intraffade. 
Fem personer skadades, vilket alltsa ska jamforas med de tvahundra 
som skadades i Goteborg. Stockholmspolisens radio mast brots loss och 
forlusten av radiokontakt forsvarade for polisens samband sarskilt vad 
giillde arbetet med trafiken. I smabatshamnarna skadades eHer forstor
des en hel del farkoster. W Tagtrafiken till och fran Stockholm forse
nades med tre till fyra timmar. El och telefon klarade sig daremot helt 
utan storningar. bO Sa som hade hant i Goteborg en halv dag tidigare 
slets takplatar loss och byggnadsstallningar rasade, bland annat en yid 
det nya riksdagshuset yid Sergels torg. OI 

Den andra riktigt stora stormen hosten 1969 drabbade MeHansverige 
med Stockholmsomradet natten till sondagen den andra november. 
Goteborg hade drabbats pa en mandag nar en ny arbetsvecka startade. 
Att det nu var pa en helgdag och dessutom pi kvallstid som Stockholm 
fick omfattande elavbrott och kommunikationsstorningar maste andii 
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ha lindrat problemen betydligt far fare tag och enskilda. Fabrikerna var 
stilla, manniskor behavde inte ta sig till sitt arbete, skolorna var stang
da, och sa vidare. Att det var allhelgonahelg komplicerade emellertid 
krisarbetet emellertidfar sjukhus, polis och raddningstjanst, som hade 
svart att finna extra personal att satta in med kort varsel. 

Stormens rarelse fran Nordatlanten till Finska viken medfcirde att 
astra Svealand hamnade i utkanten av dess centrum. "Stora delar av 
Stockholmsomradet ser ut som en krigsharjad trakt idag", rapporterade 
Aktuellts reporter pa sandagen. 62 De liknelser yid en krigssituation som 
medier hade gjort efter septemberstormen iterkom alltsa har. Stormens 
vindstyrka lag omkring tjugofem sekundmeter men SMHI rapporte
rade om sa mycket som trettiofem sekundmeter i byarna. Sadan full 
orkanstyrka uppmattes bade i Stockholms innerstad och tororterna 
under natten. Liksom i fallet med septemberstormen blev allmanheten 
upprard over att det inte hade utfardats nagra varningar om att stormen 
kunde fa sa kraftiga verkningar som den fick. SMHI forsvarade sig med 
att man redan pa lordagsformiddagen hade varnat far orkan, och me
nade att man inte hade gjort nagot fel denna gang. 03 

De omedelbart synliga konsekvenserna pa stadssamhallet paminde 
naturligtvis mycket om de som intraffade i Gateborg, med nerblasta 
tak, raserade byggnadsstallningar, tillknycklade bilar och kuHvrakta 
trad. Bland annat blaste ett stort plattak omkring som en enorm boll 
far att slutligen fastna pa en gangbro mellan Vasabron och Stramsborg. 
Stockholmspolisens sambandscentral blev nedringd om stromavbrott 
och nedfallna luftledningar. Bade polisens och brandkarens forbindelser 
brakade ihop snabbt. I radiomeddelanden uppmanades stockholmarna 
att stanna inomhus. 

Trafiken flot endast langsamt genom Stockholm under hela da
gen, ettersom manga gator och vagar var helt eHer delvis blockerade. 
Trafiken pa Karlavagen stoppades helt sedan en byggnadsstallning rasat 
over bada filerna. Drottninggatan och Fridhemsplan var ocksa helt av
stangda, bara far att namna ett par exempel. En del av de stora lederna 
i och kring Stockholm sparrades av nedrasade trad och ledningsstolpar. 
Trafiken pi flera tunnelbanelinjer avbrots ocksa pi! lordagskvallen. 

Pi Arlanda flygplats fick flygledarna arbeta i skenet fran stearinljus. 
Samma daghade terminalen ersatts av ett provisoriskt talt dar passage-
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rare fick vanta, skrackslagna for att taltet skulle slitas ned i stormen. Yid 
ett tillf:ille utbrot panik nar folk trodde att taltet bagnade i en orkanby, 
och bade passagerare och personal sprang for att satta sig i sakerhet. 

En foreteelse som det inte forekom nigra rapporter om fran Goteborg 
i september var plundring. Nar polisen var upptagen med att dirigera 
trafik eller hjalpa nodstallda i stormen passade en del manniskor pa att 
plundra skyltfonster som hade krossats i orkanbyarna. Fran bland annat 
Enskede rapporterades om sadana plundringar. 64 Vad anledningen kan 
vara till att sadana rapporter inte forekom under och efter den mycket 
svarare septemberstormen kan vi inte veta. 

Konsekvenserna av stormen maste anses ha blivit stora aven om de 
inte kom i narheten av de skador som septemberstormen orsakade. Tre 
personer dodades i orkanen, bland annat dodades en polisman av ett 
fallande trad. Flera tusen tak slets bort fran hus. Pa Bromma fiygplats 
forstordes tre fiygplan. Allmanhetens belagring av myndigheternas tele
fonvaxlar ledde till att manga larm inte nadde fram. Stockholm drabba
des emellertid inte alls av lika omfattande elavbrott som Goteborg och 
Vastsverige hade gjort drygt en manad tidigare. Fyrtiotusen abonnenter 
i Stockholmsomradet blev telefonlosa och for de som bodde langst ut pa 
televerkets linjer kunde det betyda tre manader utan telefon. Televerket 
uppskattade att det skulle kravas ett tusen televerksarbetare i tjanst un
der tre veckors tid for att fa liv i de fiesta telefoner igen. 65 

Jag har undersokt huruvida stormen ledde till nigra reaktioner i 
Stockholmspolitiken. Kunde konsekvenserna av en svar storm °anses ha 
med lokalpolitiken att gora? Kunde Stockholms stad ha varit battre for
berett pa krissituationer som denna? Trots efterforskningar har jag inte 
kunnat finna att stormen diskuterades i nagon av de davarande namn
derna. 

Mojligen hade man kunnat vanta sig nagon kommentar fran 
Civilforsvarsnamnden, men dar ansag man sig uppenbarligen inte ha 
nagot mandat att agera i fredstida situationer som kunde liknas yid krig 
(effekterna av en storm ar jamforbara med bombanfall, med skadade 
byggnader, omfattande elavbrott, blockerade vagar och avbruten vat
tenforsorjning). Namnden uppeholl sig endast yid beredskapen infor 
ett verkligt krig eller ett allvarligt krigshot, och i det syftet upprattades 
ocksa en ny s. k. beredskapsplan hasten I969. I planen behandlades hur 
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Stockholms stad skulle ledas i en militar krissituation, men dar stod allt
sa inget om hur stadens myndigheter skulle agera yid naturkatastrofer 
eHer andra fredstida kriser, som var mer sannolika an ett krigsutbrott. 60 

JAMFORELSE STOCKHOLM-GOTEBORG 

Det fanns stora likheter mellan hur stormarna slog mot Stockholm 
respektive Goteborg 1969. Nerbliista tak och oron for ett tilltagande 
byggfusk var gemensam, liksom omfattande el- och teleavbrott bade 
i innerstaden och pii den omgivande landsbygden. Biida stormarna 
kravde dodsoffer och trafikolyckor. Flygtrafiken fick stall as in i bada 
fallen sedan flygledningen slagits ut. Jamforelser med en krigssituation, 
tanken att ett stort bombanfall mot Stockholm eller Goteborg skulle 
fa liknande konsekvenser, var ocksa gemensam men stannade yid just 
liknelser. Den syn pa fredstida krisberedskap som viixt fram pa senare ar 
var frammande for politiker och tjansteman annu i slutet av I96o-talet. 

Storningarna i eldistribution och kommunikation blev betydligt sva
rare i Goteborgsfallet. 5tormen kom in fran Nordatlanten och saltade 
ner luftledningarna kraftigt. Ett uteblivet regnvader ledde sedan till 
omfattande elavbrott en till tvii dagar efter stormen. Omraden utanfor 
Goteborg drabbades av liingvariga storningar i tele- och elnatet nar sta
dens forsorjning prioriterades. Vagar blockerades och ledningar brots 
av nedfallande trid. En ovantad biverkning av att elnatet slogs ut var 
att ocksa transporter drabbades fort. Bensinpumparna var beroende av 
elnatet och bilarna gick darfor inte langre att tanka. Under ett langre 
elavbrott kunde samhallet snart sti helt stilla. 

Stormen den 22 september kom som en fullstandig overraskning for 
de drabbade, vilket inte minst belyses av det faktum att hundratals bit
agare inte hade fortojt sina biitar sarskilt vaI. Mojligen skulle skadorna 
ha kunnat begriinsas mer om SMHI hade kunnat ge en stormvarning 
redan den foregaende kvallen di 5J, elverket, televerket, brandkiren 
med flera kunde ha hOjt sin beredskap. Direkt efter stormen efterlyste SJ 
tidigare varningar fnln 5MHI som skulle gara det majligt att snabbare 
sammankalla personal. Ett problem med att ge en mer precis prognos 
var att stormen bildades over Nordatlanten dar den meteorologiska be
vakningen var mycket gles. 67 
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Den lokala pressen kritiserade stadens beredskap efter stormen. 
"I stort sett tycks beredskapen inte ha varit imponerande", skrev 
Goteborgstidningen, och konstaterade i likhet med fiera andra bedomare 
hur beroende samhallet hade blivit av "tekniken". oS 1 ovrigt var nyhets
rapporteringen tamligen okritisk och lasaren far en bild av att det mesta 
fungerade bra efter omstandigheterna. En nutida lasare far Iatt intrycket 
att medierna skulle vara betydligt hardare i sitt omdome av myndig
heternas reaktioner om en lika svar storm traffade en svensk storstad 
idag. Kvallspressen anlade en nagot mer kritisk och dramatiserande ton, 
medan dagspressen - som van tat - gay mer av en helhetsbild och i na
gon man tonade ner dramatiken. 

1 fallet med Stockholm den I november torde stormen inte ha kom
mit som en fullstandig overraskning for de fiesta. Den kom norrifriin 
och dess styrka forutsags av SMHI. Den kom dessutom pa en helg och 
inte i veckan, som i Goteborg. Det bidrog till att kommunikationer och 
industri inte drabbades lika hart som om det hade varit en arbetsdag. 
Effekterna mildrades ocksa nagot av att bada stormarna intraffade pa 
hosten och inte under vintern, da bostader antagligen skulle ha kylts ner 
snabbt, vattenledningar frusit sonder, och gator och vagar blockerats av 
snomassor. 

Under de stormar som studerats har foIl de absolut tyngsta upp
gifterna pa brandkaren i staderna: att roja undan nerrasade takstolar, 
byggstallningar och trad, sakra losa pHittak oeh i Goteborgsfallet aven 
att arbeta med sanering av hogspanningsledningar. Polisen tyeks hu
vudsakligen ha sysslat med trafikkontroll men tyeks ha varit ineffektiv 
da sambandsmojligheterna blev starkt begransade. Civilforsvaret kunde 
inte gripa in aktivt men linade ut viss utrustning. Militar personal an
vandes bara i myeket liten utstraekning och inte alls i Stockholm. Det 
tyeks snarast ha varit pa utrustningssidan som brist riidde oeh inte pa 
arbetskraftssidan. 

Det ar viktigt att halla i aminne att katastrofberedskapen genom
gick betydande forandringar aren omkring 1970. I raddningstjanstut
redningen (1971) konstaterades att brandkaren allt mer hade forvandlats 
till "en samhiillets raddningskar". h9 Darmed sa toll ocksa det primara 
ansvaret for katastrofberedskap och -bekampning pa kommunen. Polis 
och civilforsvar betraktades som understodjande funktioner men utan 
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huvudansvar, och som framgatt uppfattades konsekvenserna av stor
marna inte som lokalpolitiska fragor. 
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