
Kärlek, hälsa och mirakler
- om Ernst Westerlund, Storlien och Blomsterstigen



Produktion  KSLA
Text & färgfoto  Kjell Lundquist
Grafisk form  Kerstin Hideborn Alm
Tryckår/månad  2005/06
ISBN  91-85205-11-7

Fotona på omslaget föreställer rosengeranium (Pelargonium graveolens), även kallad  
doktor Westerlunds hälsoblomma och pepparrot (Armoracia rusticana).



”Altissimus creavit de terra medicamen-
ta, et vir prudens non abhorrebit illa”
(Jesus Syraks vishet 38:4)1

”Storlien förvandlas inom kort till en 
vallfartsort för lidande människor från 
hela Sverige, från Norge och framförallt 
från Finland.”
(Stina Palmborg, 1939)2
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1880-talet blev generellt uttryckt ett förlösande decennium för 
västra Jämtland och för Jämtlandsfjällens blomstring. Det gällde turis-
men och mejerierna, jaktslotten och ripjakten och stadsbornas och sör-
länningarnas hälsa. 

Andra skulle nog kunna kalla årtiondet för ett dråpslag; det decen-
nium då Levangermarknaden med anor från 1160 dog, då inget gammalt 
fick bli vid det invanda, då rörelsemönster och färdvägar ändrades och då 
den nya tiden på gott och ont oåterkalleligt bröt fram. Det var årtiondet 
då ”mirakelläkaren” Ernst Westerlund kom till Storlien…

Flera olika förhållanden samverkade till 1880-talets genombrott och 
Ernst Westerlunds insikter om fjällens läkande krafter. Främst av dem 
alla var järnvägen, ”den jämtländska tvärbanan” mellan Östersund och 
Trondheim. Denna började planeras redan på 1870-talet och kom att 
med kunglig glans invigas till midsommaren 1882.

Trädgårdskulturen
Med järnvägen kom trädgårdskulturen till fjällen.3 Sedan 1862 hade SJ 
sina egna trädgårdsdirektörer, inget mindre än en kulturgärning av eu-
ropeisk dignitet. Kulturpersonligheten Olof Eneroth efterträddes 1872 
på posten av F. Hellman († 1887).4 Han fick inviga tvärbanan och an-
ställde också distriktsträdgårdsmästaren Hugo Lagerqvist i Östersund.5 

Redan 1881 tillträdde denne sin tjänst. 1883 anlades också en plantskola, 
en växtdepå i Östersund för SJs räkning. Denna skulle komma att förse 
varje station och banvaktarstuga från Orsa i söder till Storuman i norr 

och från norska gränsen 
till Bottenhavet med ett 
spännande nytt och på-
litligt växtmaterial. 
År 1884 planterades 
alla stationer och ban-
vaktarstugor från Mör-
sil till norska gränsen i 
Jämtland. Med stolthet 
anlades Storliens järn-
vägspark 590 meter över 
havet samma år.6 Över-Planteringar vid Storliens station.
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vakade gjorde själve länsträdgårdsmästaren i Jämtland, åren 1884-1928, 
Johan Öberg (1861-1934).7 1884 grundlades också den första trädgårds-
utbildningen i Härnösand. Tio år senare (1894) startade Jämtlands läns 
Trädgårdsodlaresällskap.

Denna ’fattigare tid’, 120 år tillbaka, förstod att människan inte lever 
av snabba kalorier allena… Det estetiska gick då hand i hand med det 
praktiskt-ekonomiska, säkerheten och den pedagogiska niten. SJs hel-
hetsambition blev också uppmärksammad och berömd på trädgårdsut-
ställningen i London 1928.8 

Fjällturisterna
Med järnvägen kom också de första moderna fjällturisterna. 1885 bil-
dades Svenska Turistföreningen (STF) av 74 ”blomsterherrar och luft-
gäster”.9 Två år senare (1887) grundades den norska motsvarigheten i 
Trøndelag, Trondheims Turistforening. 1896 dök de första turistfäbo-
darna upp i Jämtlandsfjällen. Fäbodarna spelade en stor roll i den tidiga 
fjällturismen. 1897 byggdes den första Sylstationen. I den mån jägarna 
och godsherrarna kan kallas turister berikades Västjämtland under åren 
1880-1910 med ett 25-tal nya landmärken, de nu berömda jaktvillorna 
eller jaktslotten.10 Enaforsholm hör i allra högsta grad hemma i denna 
kontext.11 

”Luftgästerna”
Med järnvägen kom slutligen ”luftgästerna” till fjällen. 1908 köptes Ena-
forsholm (217 ha) av en av dessa, apotekaren, grosshandlaren, multiartis-
ten och KSLAs stordonator Alexander Wilhelm Bergsten (1855-1937). 
Han hade nämligen ordinerats att vistas ute i den friska fjälluften…12

Det var till denna beredda mylla för hälsa och läkedom - fjäll, träd-
gård, blommor och rörelse - möjliggjord av den svenska järnhästen, som 
”Enköpingsläkaren” Ernst Westerlund, 16 år äldre än Bergsten, kom för 
att arbeta och missionera.



6

Ernst Westerlund13

Ernst Westerlund (1839-1924) föddes i Öregrund i Roslagen. Hans far 
var stadens kyrkoherde. 24 år gammal tog han medicine kandidatexamen 
vid Katedralskolan i Uppsala och drog sedan ut i kriget mellan Danmark 

och Preussen som militärläkare. Han lycka-
des bli tillfångatagen men släpptes nästan 
omgående. Några år senare erhöll han sin lä-
karlegitimation (1867) och började sin tjänst 
som stadsläkare i Enköping (fram till 1886) 
för att sedan bli privatpraktiserande.

Nästan legendmässigt traderas Wester-
lunds arbetsförmåga; han steg upp vid 4 
på morgonen, tog emot ett 60-tal patienter 
dagligen, och byggde upp den största läkar-
praktik som en svensk läkare dittills haft 

med över 300 patienter. Över 80 år gammal, när Bergsten köpte Ena-
forsholm, mötte han fortfarande 20 patienter om dagen. År 1900 blev 
han medicine hedersdoktor i Lund. 1921 blev han teologie hedersdoktor 
i Uppsala, för övrigt hyllad av Domkyrkokören och ärkebiskop Nathan 
Söderblom i Storlien i juli samma år.14 Ernst Westerlund avled efter en 
tids dvala på nyåret 1924. Han hade då hunnit bli 85 år gammal. Jord-
fästningen förrättades av Nathan Söderblom själv. För att knyta an till 
berättelsens början om järnvägen, så förtäljer historien att begravningen 
drog till sig så många sörjande att SJ fick sätta in extratåg.

Ernst Westerlund kom att bota människor från hela Norden, i syn-
nerhet kom patienter från hela Sverige, Norge och Finland, men också 
från Ryssland, Kaplandet och Indien, från Sydafrika och Australien. Pa-
tienterna kom från alla samhällsklasser. Westerlund kom att bli en av 
Sveriges mest berömda läkare för sin tid. Han blev känd som ”mirakel-
doktorn”.

Storlien15

”Så kom jag då till Storlien efter att hava vistats både i Mörsil, dit jag kunde 
sända mina lungsiktiga patienter, och i Åre, Duved, Ånn och Enafors. Överallt 
blev jag intagen av platsernas belägenhet, men Storlien fann jag dock vara alla 
de andra överlägset…” (Ernst Westerlund, 1914)16
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Sommaren 1883, redan året efter järnvägens invigning, kom Ernst Wes-
terlund för första gången till Storlien. Han berättar själv om det första 
besöket och letandet efter en lämplig plats för en högt belägen luftkurort 
i artikeln ”När jag fann Storlien” från 1914. Han övernattade då i famil-
jen Selanders (Sellander) fäbod i Storlien, den enda bebyggelsen på orten. 
Storlien invid norska gränsen byggdes i stort sett upp i ren vildmark och 
innefattade vid tiden blott 21 mantalsskrivna själar. Tidigare hade Wes-
terlund närt långt framskridna planer på att förlägga sin kurortsverksam-
het till Duved.17

Det blev efter f lera övertalningsförsök till köp av Selanders egendom i 
Storlien, av Westerlund och hans vän professor Christian Lovén, famil-
jen Selander själv som kom att bygga det sanatorium eller kurhotell som 
Westerlund behövde för sin verksamhet och sina patienter. Selanders hade 

redan från det att järnvä-
gen invigdes drivit en ka-
férörelse. Denna kom nu 
att expandera och byggas 
ut till hotell, nummer två 
i Storlien efter järnvägs-
hotellet strax öster om 
stationen. Selanders ho-
tell - Westerlunds klinik 
och bas - gavs namnet 
Nya hotellet. Det byggdes 
i tre våningar på en platå 

ovanför vägen genom samhället, men nedanför dagens Högfjällshotell.
Nya hotellet invigdes 1888. Märta Järnfeldt-Carlsson (1988) beskriver 

sammanfattande (trädgårds)anläggningen med dess så småningom tre 
byggnader. Den omgavs av ett trästaket, markerande gräns och tillhörig-
het. Det skyddade både de för tiden och platsen exklusiva planteringarna 
och gräsmattorna. Byggnaderna – Nya hotellet (hall, kontor, gästrum, 
kök, praktik), Societetshuset med veranda (fest och sällskapsliv) och 
Östra f lygeln (gästrum) - låg tätt intill varandra och var delvis samman-
byggda, men av olika karaktär. Sammanlagt fanns det rum för drygt 100 
gäster; 60-70 skriver Westerlund. Vattenledning byggdes från en fjällsjö 
till badlokalerna, tvättstugan, ”Köksdepartementet” och huvudbyggna-
derna. ”Slutligen har kosthållet blivit förstklassigt”, avslutar Westerlund. 

Nya hotellet uppfört 1888.
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Anläggningen gav i sin helhet ett lantligt intryck, men kan samtidigt 
också betraktas som synnerligen charmig.18

År 1888 startade Ernst Westerlund sin sommarläkarpraktik i Storlien, 
sex år efter järnvägens färdigställande. Hans verksamhet satte sin prägel 
på hela samhället och han medverkade aktivt vid byns utbyggnad till 
kurort. Westerlunds patienter utgjorde också kärnan av de stamgäster 
som återkom år efter år. Hans verksamhet sträckte sig över hela 30 år, ca 
tre veckor varje sommar. Någon turistverksamhet på vintrarna fanns till 
en början inte. Först i början av 1900-talet öppnade Nya hotellet för vin-
terturister.19 Westerlund träffade i regel sina patienter i sällskapsrummen 
på Nya hotellet eller utomhus under promenader. Kuren var otvungen; 
dagliga promenader och goda och trivsamma måltider, inga strikta eller 
schemalagda dagsprogram som exempelvis vid sanatoriet i Mörsil längre 
österut.20 

I Storlien anlades, på motsvarande sätt som på andra kurorts- och tu-
ristanläggningar i hela landet och i Europa vid tiden, ett system av kor-
tare stigar och längre vandringsleder till olika sevärdheter. Vandringen 
hade förvisso mål, men vandrandet var också en del i kuren och ett mål i 
sig.21 Westerlund framhöll speciellt de vidare utflykterna till Trondheim, 
Snasahögarna, Sylarna, Handölsforsarna och renhjordarna vid Skalstu-

“Blomsterstigen”, Storlien, Jämtland.
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gan och i Handölsdalen. I Storlien var dåvarande stationsinspektören 
Sörman tillsammans med en ingenjör Danielsson från Östersund enga-
gerade i utläggningen av ett system av vandringsleder. Karakteristiskt var 
bänkar till vila vid sköna utsikter och olika (humoristiska) inskriptioner 
på bänkarna, riktade till kurgäster och andra turister.22 

Med utgångspunkt från Nya hotellet, och från dagens Högfjällshotell, 
löpte en ca 2,5-3 km lång stig nordvästut. Idag lär vi känna den under 
namnet ”Blomsterstigen”. Längs denna, förmäler Palmborg, hade genom 
Westerlunds försorg lagts ut spänger, uppförts skyddspaviljonger och 
placerats ut vilsoffor. Ett 20-tal bänkar placerades ut på lagom vilavstånd 
och på platser med goda utblickar, varav f lera finns kvar idag. Doktor 
Westerlund bestämde hur långt varje patient dagligen skulle vandra längs 
stigen, och eventuellt också hur många gånger om dagen hon skulle gå.
Stigen slutade vid Ernst Kummel, drygt 740 meter över havet med en 
hänförande utsikt in i Norge och ut över gränsfjällen. Dit bar patien-
terna med sig stenar och kumlet byggdes också av kurgästerna själva. 
Måhända har det även efter Westerlunds tid byggts på av andra kurgäster 
och turister. Kumlet utgör ett både symboliskt och ett högst påtagligt 
monument över bördor som lagts av på fjället. Det finns kvar än idag och 
ryktet förmedlar att även sentida vandrare lägger av stenar och bördor 

På väg att lägga av stenbördor. Mot “Ernst Kummel” och slutet på “Blomsterstigen”. 
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vid Ernst Kummel… En möjlighet fanns, och finns, sedan att fortsätta 
norrut till Skurdalshöjden (842 m.ö.h.) med en än mer hänförande utsikt 
in i Norge.23

”Vistelsen vid Storlien är fullkomligt ogenerad, man sköter alldeles 
sig själv, vandrar eller sitter vid vackert väder ute från morgon till kväll, 
fäster intet afseende vid toaletter, åhör ingen enformig musik, badar i de 
små fjällsjöarna, botaniserar eller fiskar.

Luftgäster på Storlien företaga under sin vistelse där den ena utflykten 
efter den andra, hvilket går synnerligen lätt för sig per järnväg vare sig 
till Norge eller till något af de storartade fallen, belägna i närheten af 
stationerna åt öster. 

Några af dem, hvilka vanligen kallas ’topprasande’, föredraga bestig-
ningen af Stenfjället, Snasahögarna, Åreskutan samt någon gång Syltop-
parna.”24

Hemligheten bakom Ernst Westerlunds botande förmåga har syssel-
satt många. Nationalencyklopedin låter meddela att han var en god, ja 
mycket god, psykolog, diagnostiker och kliniker (kirurg och gynekolog) 
och att han med särskilt stor framgång behandlade neurotiska patienter. 
Han införde också nya och minst sagt originella behandlingsmetoder. 
Regimen var ’sträng’ och innebar oftast någon form av kroppligt arbete 
eller fysisk ansträngning. Det kunde handla om strykning, vedhuggning 
eller vävning, och så gott som alltid om promenader. Men den egentliga 
hemligheten, skriver en av hans många patienter, Stina Palmborg, det 
var människokärleken och det sunda förnuftet. Westerlund engagerade 
sig helt och hållet i sina patienter. Med sin viljestyrka fick han också 
de hjälpsökande att verkligen följa hans originella, ibland verkligt udda, 
behandlingsmetoder, framför allt för de ’nervsjuka’ patienterna. Anekdo-
terna om ”mirakeldoktorn” är nästan oräkneliga.25

Ernst Westerlund var bevisligen långt före sin tid i sina terapier och i 
förskrivningen av (hårt) arbete, motion av olika slag, stärkande prome-
nader och utevistelse. ”Lika viktig som hans personlighet var naturen”, 
skriver också Järnfeldt-Carlsson, ”frisk ren luft inandad från bänkar el-
ler vilstolar ute i den storslagna fjällterrängen”. Det skulle komma att 
dröja länge innan hans behandlingsmetoder blev allmänt accepterade, 
framförallt av andra läkare. Westerlund var samtidigt ett barn av sin tid. 
Inspirationen, för Westerlund som för de andra behandlande läkarna på 
Jämtlandsfjällens sanatorier – i Mörsil, Ocke och Fjällnäs - kom från 
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Tyskland och Schweiz. 
”Efter att under några somrar på 1870-talet hava besökt åtskilliga 

tyska och schweiziska höglandskurorter för nerv- och lungsjuka”, skri-
ver Westerlund, ”beslöt jag att, sedan banan till Trondheim blev färdig i 
slutet av 1870-talet, undersöka, om icke vi i Jämtland med dess fjäll och 
höglänta orter där skulle kunna få tillstånd till ett eller f lera högfjälls-
sanatorier eller pensionat, dit svenska läkare med lika stora utsikter till 
hälsa som utomlands, skulle kunna skicka våra patienter, som behövde 
dels vila, dels genom den höga fjälluften få hela fysiken stärkt.”26 Storlien 
med Snasahögarna kom också att jämföras med och kallas för ett svenskt 
Zermatt, medan Åre jämfördes med Davos (Schweiz).27

I anläggningarna, där som här, regisserades till skön förening både det 
skapelsegivna och det människoanlagda, naturen, trädgården och par-
ken. Där som här orkestrerades i behandlingen de stärkande promena-
derna och de sköna utsikterna, med användande av de enskilda växterna 
som läkande ikoner. 

Två enskilda växter är speciellt förknippade med Ernst Westerlunds 
minne. Pepparrot (Armoracia rusticana) förskrev han till exempel i många 
av sina kurer. Detta har lett till att Enköping blivit känd som ”pepparrots-
staden”. Rosengeranium (Pelargonium graveolens), med kulturursprung i 
Sydafrika, har också blivit mer känd som ”Doktor Westerlunds hälso-
blomma”. Denna var en växt som Ernst önskade skulle finnas i sjukrum-
men och i varje svenskt hem, att rena och fräscha upp inomhusluften 
och därigenom mota många sjukdomar i grind. Sanningen ligger kan-
ske snarare i att doften hjälpte till att dölja andra lukter eller stanker av 
”smuts, instängdhet, liggsår och urin”. Rosengeranium introducerades i 
Sverige under slutet av 1700-talet och blev en vanlig krukväxt från början 
av 1800-talet.28

Dagens stadsträdgårdsmästare i Enköping, Stefan Mattson, är inte 
utbildad läkare. Frågan är ändå om inte han och Ernst Westerlund har 
mycket gemensamt i synen på vari de läkande stråken och ådrorna går 
fram i tillvaron. Stefan vill föra traditionen från Westerlunds dagar - fri-
luftsliv och stärkande promenader – vidare i dagens Enköping. ”Vi skri-
ver inte ut recept”, säger Stefan Mattson, men vi tillhandahåller medi-
cinen genom att skapa intressanta platser att gå till. Många behöver den 
där moroten för att ta sig ut. Och det fina med parker och växtlighet är 
dynamiken, den där förändringen som sker, inte bara från månad till 
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månad utan från dag till dag.”29

Förhoppningen om hälsa fann sitt lyckade recept i Jämtlandsfjällen 
redan på 1880-talet – arbete och vila, luft och vatten, natur och trädgård, 
blommor och barn. ”Mycken kärlek och stor skönhet”, skulle Stina Palm-
borg ha kunnat tillägga.

”Herren har låtit jorden alstra läkemedel, och en klok man förkastar 
dem inte”, skrev Jesus Syrak redan 190-180 f. Kr. Ernst Westerlund hade, 
liksom varje svensk läkare före honom och åtminstone fram till Linnés 
tid, lyssnat, läst och förstått.
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1. ”Herren har låtit jorden alstra läkemedel, och en klok man förkastar dem 
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från Bibel 2000.
2. Palmborg 1939, s. 184.
3. Rylander 1996, B 2, s. 73-84, jfr A 2, s. 37-52.
4. Hellman efterträddes av Agathon Sundius (1888-1910), Enoch Cederpalm 
(1910-1938) och den ryktbare Gösta Reuterswärd från 1938. Jfr Rylander 1996, 
”Personalier”, s. 147-151.
5. Efter att ha varit 36 år i SJs trädgårdsmästartjänst, blev Lagerqvist efter sin 
pensionering stadsträdgårdsmästare i Östersund 1917-27. Hans efterträdare på 
SJ blev Axel Lindén. Jfr Rylander 1996, ”Personalier”, s. 147-151.
6. Beträffande Storliens historia och utveckling till turistort, se Järnfeldt-
Carlsson 1988, kapitlet ”Storlien på kalfjället”, s. 76-82. Jfr Rylander 1996, s. 83.
7. Jämtlands läns hushållningssällskap grundades redan 1817.
8. Jfr Klintborg Ahlklo 1993, s. 48.
9. Beträffande STF:s tidiga historia, se Jeansson 2004.
10. Företeelsen, i vid kontext, har behandlats i Märta Järnfeldt-Carlssons 
doktorsavhandling, Landskap, jaktvillor & kurhotell. Arkitektur och turism i 
Västjämtland 1880-1915 (1988). En sammanfattning återfinns i Rylander 1996, 
s. 108-112.
11. Enaforsholm är inte huvudsak i denna skrift. Dock, inför järnvägen 
händer det också mycket med och på Enaforsholm. 1877 köps egendomen 
av det norska paret Maria och Jens Sivertsen Stensås. Två år senare flyttade 
de också hit. Turisterna erbjöds husrum och mat och Enaforsholm uppstod 
som gästgiveri. Makarna dog båda 1898 och ägandet övergick då till Enafors 
AB med Erik Nilsson som arrendator av jordbruket. 1900-1905 uppstod 
Enaforsholms sanatorium att med sitt höga läge om 553 m.ö.h., väl besjunget 
av STF 1903, betjäna vanliga ”luftgäster”, dock utan vare sig läkare eller 
sjuksköterskor. Jfr Rylander 1996, s. 99-107.
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12. Inte heller Bergsten är huvudperson i denna skrift. För de vidare 
intresserade hänvisas till 1) Malmström 1955, 2) Dyrendahl 1987, 3) Lihnell 
1989, 4) A. W. Bergstens pris. Mottagarna 1942-1996. Sammanställning och 
efterord Per Thunström 1996.
13. De biografiska uppgifterna är framförallt hämtade från 
Nationalencyklopedien 2005 (”Westerlund, Ernst”), Palmborg 1939 och 
Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 76-82. Sammandragningar återfinns även på flera 
hemsidor, t.ex. http://home.swipnet.se/~w-86149/mirakel.htm och http://
susning.nu/Ernst_Westerlund.
14. Palmborg 1939, s. 228-234.
15. Ernst Westerlunds tid och verksamhet i Storlien skildras av Stina Palmborg 
(1939) speciellt i kapitlet ”I Storlien”, s. 181-194.
16. Westerlund 1931? s. 281.
17. Westerlund 1931?, s. 280-282. Jfr Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 77-78 som 
även diskuterar de envisa ryktena om att Westerlund haft en dold agenda 
kopplad till malmfyndigheterna (koppar) i trakten.
18. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 78-80. Priset för helinackordering låg mellan 
tre och fyra kronor per dygn, två kronor mer per dygn under Westerlunds 
sommarveckor. Westerlund 1931?, s. 282.
19. Nilsson 2002, s. 22.
20. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 80. Lungtuberkulospatienter (lungsjuka) togs 
varken emot i Storlien eller på Enaforsholm. De var hänvisade till sanatoriet 
i Mörsil, Sveriges första privata behandlingshem för lungsotspatienter, en för 
övrigt mycket spännande anläggning med stor vikt lagd på den yttre miljön, 
grundat av bonden Jon Jonsson Mankel (1840-1899) och svärsonen läkaren 
Torkel Horney (1860-1951) 1891, på grunden av en tidigare badanläggning 
från 1866. Jfr Rylander 1996, s. 113-120.
21. Jfr Anna Jakobssons licentiatarbete Vatten, vandring, vila, vy och variation 
– den svenska kurparkens gestaltningsidé, exemplet Ronneby Brunnspark (2004).
22. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 81.
23. Palmborg 1939, s. 191,  Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 82.
24. Översten von Willebrand i Palmborg1939, s. 188-189.
25. Stina Palmborgs bok kan rekommenderas i sin helhet. Boken översattes 
även till norska - Ernst Westerlund. Doktoren fra Enköping - en lægekunstens 
stormann - och utkom några år senare under kriget (1943) i Oslo.
26. Westerlund 1931?, s. 280.
27. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 80.
28. Jfr Martinsson 2001 [2000], s. 162-169. Nationalencyklopedien 2005 (”dr 
Westerlunds hälsoblomma”).
29. http://www.fa21.u.se/gd_arkiv/arkivindex.html
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