Skogsbränder förr - utdrag ur lista på de största bränderna och olyckorna i Sverige före 1950. Framtagen av Värmlands brandhistoriska klubb och finns på
hemsidan www.brandhistoriska.org .
Ett tunnland är ca 0,5 hektar (ett halv hektar)
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Enligt Sturekrönikan föll inget regn i hela landet. Skogseldar härjade
våldsamt
Mycket omfattande skogsbrand i Småland (Madesjö, Algutsboda, Örsjö
mfl platser). Bondgårdar, torp och kyrkor brann. Sju personer omkom
när de kringrändes av elden. Branden lär ha startat i samband med
svedjebränning. Många sägner finns om detta. (Algutsboda - en bok
om hembygden del 4)
En mycket stor skogbrand startade vid sjön Gunnen. Hjälmesryd
socken i Småland. All Möckleshults skog brann och även för ytterligare
sex byar förstördes all skog. Inga hus brann ty kring dem fanns
beteshagar (Den gamla byn - Peter Nilson)
Vid Furuby socken öster om Växjö skulle en bonde spräcka en sten i
samband med nyodling. Det skedde genom att värma stenen med eld
och sedan kasta vatten över den så att den sprack. Stark torka rådde
liksom förbud att elda i skog och mark. Det var söndag och
gudstjänsttid. Bevakningen blev bristfällig. Branden spred sig snabbt
och brände ett område 1.5 mil långt och en mil brett. Torp och lador
brann i flera socknar. Branden bekämpades av 4000 man från 15
kyrksocknar. 1868 - 69 var ett nödår och det förvärrades av att så
mycket mark var bränd. (Heta låga, roman av Sture Stamming)
Landet hemsöks av många skogsbränder. Enbart på statens skogar
brinner 29 000 hektar. (Skogsvårdsstyrelsen)
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Under våren och sommaren hade det varit ovanliga varmt och torrt. Det
började blåsa och på Midsommardagen gick det över till storm. Orkan
rapporterades på några platser i Norrland. Ingen hade upplevt något
liknande. Många svåra och stora skogsbränder drabbade framförallt
södra Norrland. Drygt 11.000 hektar kronoskog brann där. Enskilda
skogar drabbades ändå mer. I Ångermanland ersattes förluster på
30.000 hektar. (Norrland Brinner och The great fire at Sundsvall and
Umeå 1888 av Lars Nilsson). Detta år brann ca 200.000 hektar skog,
knappt 1% av skogsarealen. Man brukar räkna detta som det sista
stora skogsbrandåret. (Elden i skogen - Skogsvårdsstyrelsen).
Oerhörda förluster genom skogseld i vårt land. 20000 hektar skog
ödeläggs varje år. NWT 5.8.08
Torr sommar. En omfattande skogsbrand i Östergötland började mellan
Grytgöl och Ljusfallshammar. Ca 2000 tunnland brann. Elden blossade
upp flera gånger under fjorton dagar. Ca 500 militärer hjälpte till.
Bristen på dricksvatten blev kännbar ty många brunnar var uttorkade.
Den sk Spannarbodabranden orsakades av ett tåg. Branden spred sig
snabbt i torr vegetation och i samband med blåst och omfattade 6000
tunnland skog. Omkretsen på branden var 3 mil. Sju gårdar med
bostadshus, ladugårdar och ekonomibyggnader brann. Närmare 1500
militärer och tusen boende hjälptes åt att släcka branden. Efter en
vecka var branden begränsad. Det var sommarens största skogsbrand.
Efteråt byggdes ett sågverk där den brandskadade skogen förädlades.
(Nerikes Allehanda nov 2003). Hjälp begärdes från Stockholms
brandkår som sände två ångsprutor och 2000 meter slang. Båda dessa
sprutor arbetade över 400 timmar. (Några anteckningar om vårt
brandväsende 1931)
Gnistor från ett lokomotiv antände skogs- och mossmarker mellan
Trollhättan och Nossebro. Flera torp brann ner trots att man rev av
halmtaken för att minska risken för antändning. Ett område på ca en mil
i längd och 2,5 kilometer i bredd brann. 500 militärer medverkade vid
släckningen.
Skogsbranden i närheten av Alingsås spred sig till 12 kvkm. Innan man
hade bådat ihop folk hade branden i den hårda blåsten fått en oerhörd
spridning. 500 militär och 600 civila kunde efter tre dagar begränsa
branden med hjälp av brandgator och moteldar. Ett antal mindre
byggnader och torp förstördes.
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Brann ca 3000 hektar skog i Målerås. (Skogsvårdstyrelsen)
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Fjärdingsmannen kallade "Elden är lös i Lenhovda skogar. Allt manfolk
över 18 år samlas i morron bitti klocka 6 för utryckning till släckning.
Matsäck för ett dygn!". Elden berörde Lenhovda och Hälleberga skogar
och pågick flera dagar. Den hade börjat den 20 efter blixtnedslag. 2500
tunnland brann. Den började i Ekeberg socken, spreds till Hällebergs
och så småningom även till Älghult socken. Den 24 juni var branden
någorlunda under kontroll (Hembygdsboken Nottebäck-Granhult I och
Lenhovdakrönikan 1993)
Vid en stor skogsbrand i Loshult, söder om Älmhult, den varma
sommaren 1921 härjades ca 4500 tunnland skog. Branden orsakades
av ett torveldat ånglok på järnvägen. Branden kunde begränsas först
den 24 juli samband med ett regnväder. 11 gårdar. 2 torp 153 torvlador
och 54 skjul brann. Det härjade området mätte 15 km i längd och 5-6
km i bredd. Social- och jordbruksministrarna besökte brandplatsen och
Röds Korset inledde en hjälpaktion för Loshultsborna. Samma sommar
härjades stora områden i trakten av Oskarshamn - med bla
Fliserydsbranden. (Släckningsförfarande vid skogseld - 1940)
Under året inträffade 400 bränder omfattande omkring 8000 hektar i
Norrbottens län. Den höga skogsbrandfrekvensen, speciellt i
Norrbotten, får politiska konsekvenser. Händelserna resulterar i en ny
brandskyddsorganisation i slutet av årtiondet. (Skogsvårdsstyrelsen)
En stor skogsbrand härjar i nordöstra Värmland (Gustafsfors revir)
3000 man deltar i släckningsarbetet. Driften vid Hagfors bruk stoppad.
Alla arbetare och militär från Karlstad och Dalregementet deltar. Mat till
släckningsstyrkan tog slut i området. Ca 2000 tunnland avbränt.
Gustafsfors samhälle hotades. (Karlstads Tidningen 10.7.33).
Varmaste dagen sedan 1811 med 33 gr i skuggan i Stockholm.
En serie svåra skogsbränder härjade. En av de större drabbade
Malung dit 2500 man militär var utkommenderade. De värsta
skogsbrandåret sedan 1876. Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland,
Värmland och Dalarna drabbades värst. 40000 tunnland skog
eldhärjades.
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