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Enaforsholm före A. W. Bergsten 

DANIEL LIHNELL 
Professor, S1ocks11nd 

Textilgrosshandlaren A. W. Bergsten i Stockholm köpte år 1908 Enaforsholms gård vid 
Enafors i Jämtland. Enligt förordnande i Bergstens testamente blev Enaforsholm 1937 
Lanlbruksakademiens egendom och är så allt fortfarande. 

Om Bergsten som person och som ägare av Enaforsholm under nästan tre &rtionden kan 
man läsa i Carl Malmströms minnesleckning (23). Men vad vet vi om Enaforsholms 
tidigare historia? När hade gården kommit till och varför hade den förlagts just till holmen i 
Enan? Vem eUer vilka hade ägt den under tiden fram tiU 1908? Del följande är ett försök all 
sammanfatta vad kartor, tryckta skrifter, kyrkböcker och annat arkivmaterial har att ge 
som svar på dessa och andra frågor rörande Enaforsholm före A. W. Bergsten. 

VAD SÄGER NAMNET? 

Med sina fyra stavelser, rytmiska uppbyggnad och välljudande slutändelse är Enaforsholm 
ett vackert och ståtligt namn. Det kommer en att tänka på herrgårdsnamnen i landets 
sydligare delar, namn ofta tillkomna just för att vara ståtliga och ge intryck av ägarens 
rikedom och betydande samhälleliga ställning. Inte minst ' holm'-ändelsen har därvid 
nyttjats i stilskapandc syfte och delta inte sällan också i fall, där belägenheten inte givit 
anledning därtill. 

Om det legat någon herrgårdsdröm bakom tillkomsten av namnet Enaforsholm lär väl 
inte nu längre kunna utrönas, däremot är det alldeles klart att namnet väl svarar mot de 
naturliga förutsättningarna: det avser en gård på holmen vid forsen i Enan. Men icke desto 
mindre skulle man inte ha väntat sig ett oamn som detta i en del av landet, där namnskicket 
för övrigt är helt annorlunda, man behöver bara tänka på Handöl, Bunnerviken, Hårbörs
te, Vallan, Klocka och .Ånn, för att ta några exempel i närmaste grannskapet. 

Något liknande gäller också namnet Enafors. Ortnamnsforskaren Herman Geijer (9) har 
påpekat au Eoafors avviker från språkmönstret i trakten och på jämtländska borde ha 
hetat Enforsen. Även en lekman hör ju att det skulle bättre överensstämma med Enkroken 
och Enbogen, som är namn på grannbyar några kilometer västerut. 

Eoafors och Enaforsholm följer alltså inte traktens namnskick och man kan, även utan 
kännedom om bygdens historia, finna det sannolikt alt de är förhållandevis unga namn , 
lillkomna i en tid när den språkliga traditionen tappat sitt grepp och intryck utifrån börjat 
göra sig gällande. 

KAR'IURNAS VITTNESBÖRD 

Fig. I återger ett avsnitt av den första generalstabskartan över Jämtland. Grundad på 
mätningar under åren 1846-1858 kom den ut av trycket första gången omkring 1866. Större 
delen av det avbildade området utgöres av Handöls byalags då ännu oskiftade marker. Om 
namnen Enafors och Enaforsholm funnits, när ka11an kom till, skulle de ha kunnat läsas 
ungefär i bildens mitt, där bl. a. holmen i Enan finns utritad. Men trakten synes på kartan 
vid denna tidpunkt vara öde land: inga bebyggelsetecken, inga vägar, inga namn frånsett 
orden »Ena Elf» längs konturerna för vattendraget ifråga. Vad kartograferna underlåt.it att 
meddela betraktaren är dock att det i detta till synes av människan opåverkade område 
sedan länge fanns ett tiotal fäbodar tiUhörande bönderna i Handöl. Ingen av dessa fäbodar 
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Fi,:. I . Del av den första generalstabskartan över Jämtland, utgiven 1866: landskapet mellan sjön Ånn 
och den norska gränsen. Holmen i Enan kan ses under ordet Elf i namnet »Ena Elf~. 

är i bruk som sådan idag, men några lever kvar som namn på kartan, så exempelvis 
Snasa(hög)vallen (en gammal bild av denna ses i fig. 2) och Brattåsen, och kan spåras i 
terrängen om också byggnaderna nu skattat åt förgängelsen. Helt försvunnen, både till 
namnet och gagnet, är »Gmbbvallen». Om namnet varit utsatt på kartan, skulle del ha 
å1.erfunnits något norr om holmen i »Ena Elfa. Förstavelsen »grubb» betyder på jämtländ
ska grop eller sänka (7), varför man kan tänka sig au namnet avser vallens belägenhe t på 
sluttningen ner mot Enan. 

l förbigående kan bär nämnas att det på holmen vid denna tid lär ha bedrivits yrkesmäs• 
sig kolning (26). 'lräkolen kördes med häst de sex milen över fjället liU Essandgruvorna på 
norska sjdan om gränsen. Hur pass omfattande kolningen var och hur länge den pågått är 
oklart. 

En ny upp.laga av ovannämnda karta utkom 1879. Då hade som något nytt tillkommit 
tecknet för en i öst-västlig riktning gående jämvägslinje och på den plats, där det kunnat 
stå Grubbvallen, finns au ett stationstecken och namnet Enafors - detta trots att det skulle 
dröja ännu tre år, innan banan på allvar kunde tas i bruk. Däromkring är det e mellertid 
fortfarande samma öde la ndskap. 

Sex år senare, 1885, utkom en tredje upplaga av 1866 års karta. nu »försedd med 
jcmvägar samt i öfrigt rättad och fullständigad efter tillgängliga nya kartor och andra 
uppgifter». T ill det nya hör ett bebyggelsetecken invid järnvägsstationen och ett annat 
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Fig. 2. Snasavallens fäbod enligt elL fotografi u.r Nordiska Museets samlingar. Bilden är odaterad men 
LOrde vara ragen någon gäng under de två sista årtiondena av 1800-talet. Fotografen okänd. 

sådant på holmen med namnet angivet som just >> Holmen». Snasavallen har markerats som 
fäbod (»Fäb. ») men utan namn. 

Dessa första läsbara tecken på mänsklig verksamhet i Enafors med närmaste omnejd 
antyder början av en utveckling, vars hittillsvarande resultat avspeglas i dagens betydligt 
innehållsrikare kartbild. Över myrmarker och ödeland har dragits landsvägar, broar, 
vandringsleder och kraftlinjer. Bebyggelsen har ökat väsentligt, låt vara atl den i stor 
utsträckning omfattar fritidshus och endast till en mindre del fasta boställen. Givetvis 
ligger det många orsaker bakom denna utveckling men avgörande för de första stegen var. 
förutom ti[lkomsten av järnvägen, framför allt initiativkraften hos en enskild person, 
norrmannen Jens Sivertsen Stensaas. 

JÄRNVÄGEN 

Sverige fick sin första järnväg 1856. Efter denna början följde flera år av intensivt 
järnvägsbyggande. Staten svarade i första band för de s. k. stambanorna och 1875 var 
norra stambanan färdig från Stockholm till Storvik. Redan ett par år innan dess hade man 
emellertid börjat phinera för en fortsättning vidare norrut och också för en tvärbana, som i 
höjd med SundsvaU skulle förena ostkusten med riksgränsen i väster och där sarnmankny
Las med en norsk statsbana från Trondhjem. Beslut i dessa hänseenden togs i riksdagen 
1873, anslag beviljades följande år och 1875 började byggandet. 

lntTesset för tvärbanan var stort i Jämtland och länets landsting beslöt att till staten 
lämna en summa av 900000 kr utan åte-rbetaln.ingsskyldigbet bara banan kom t ill stånd_ 
Det torde vara en ganska enastående händelse att ett landsting beviljar staten ekonomiskt 
anslag, i regel väntar man sig nog att anslagen skall gå i motsatt riktning_ 

Jämtlänningarnas intresse för järnvägen blir emellertid högst beg1ipligt om man tar del 
av en beskrivning av hur vid denna tid en resa från Sundsvall över Jämlland till Norge 
kunde gestalta sig. Exemplet är hämtat ur en historisk-teknisk-ekonomisk beskrivning av 
L800-talets järnvägsbyggande utgiven i Stockholm 1906 (32). 

Man reste först några mil med elen ursprungligen privata, senare av staten övertagna , 
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järnvägen mellan Sundsvall och Torpshammar, tog landsvägen till Bräcke vid Revsunda
sjön och över denna ångbåt till Pilgrimstad. Härifrå n begagnades landsvägen t ill det vid 
Storsjön belägna BTun:flo, så ångbåt på Storsjön via Östersund och Ytterå.n till Kvitsle vid 
Indalsälvens inlopp i sjön. Där vidtog landsvägstransport ti!J Ocke, ångbåt över Ockesjön 
till Eggen vid Mörs.il och sedan landsväg via Järpen tiU Bonäset vid södra änden av 
Kallsjön. Med anlitande av ångbåt över KaUsjön, landsväg en kortare s träcka och sedan 
ångbåt över sjön Anjan kunde man slutligen pa landsväg över riksgränsen komma till 
Levanger i Norge. Från Järpen fanns det också ett alternativ att resa la ndsväg till Duved 
och därifrån över SkaJstugan till Levanger. 

Innan det hade satts in ångbåtar på de jämtländska sjöarna på J 840-talet, måste man 
färdas hela sträckan SundsvaU-Levanger, totalt omkring 40 mil, på landsväg. Att man 
under dessa förhiillanden såg fram mot de förenklade färdmöjligheter järnvägen erbjöd, är 
knappast förvånande. 

De högt spända förväntningarna kom också att infrias. Redan innan banan invigdes i juli 
1882 hade i samband med byggandet och en stegvis igångsatt trafik börjat visa sig en ökad 
företagsamhet på skilda områden och en markerad inflyttning till länet. Jämtlands befolk
ning tiJltog i antal från omkring 75 000 år J 875 till omkring I 00 000 år 1890. I Östersund steg 
antalet invånare under samma tid från knappt 2 000 tiJJ över 4 500 och ute i bygderna växte 
stationssamhällen upp. »Järnvägen bröt bygd» (5). 

All järnvägen blev en förutsättning för uppkomsten av Enafors och Enaforsholm är 
alltså endast en liten detalj i ett större sammanhang. 

SKALSTUGAN 

I det ovan anförda exemplet på resandets mödor i ett land utan järnväg nämndes att det för 
den sista etappen av vägen till Levanger fanns ett alternativ över Skalstugan. Denna plats 
spelar en icke oviktig roll i förhistorien till Enaforsholm och kan därför ,vara värd en 
närmare presentation. 

Leden från Duved började i byn Staa och gick över fjällstugorna/gästgiverierna Stall
Ljärnsstugan, Medstugan och Skalstugan på den svenska och Suul på den norska sidan om 
gränsen till Levanger (1, 28. 4 1, 42). Leden hade månghundraårig tradition och var under 
medeltiden den väg fromma pilgrimer sökte sig till Stiklastad och domkyrkan i Nidaros, 
dagens Trondheim, för an där söka hjälp hos det nordiska helgonet Olof den helige. 

Under 1800-talet bars resandeströmmen upp framför all t av de s. k. forbönderna, dvs. 
helt vanliga jämtländska bönder som lastat slädar och klövjehästar med egna eller från 
grannlänen inköpta produkter av jordbruk, jakt och fiske och reste ut för att på annat 
håll byta sig till sådant som inte kunde utvinnas på markerna hemma (3, 10, 11 , 21, 28, 30). 
Det fanns forbönder som sökte sig öster- och söderut i la ndet, men leden mot Levanger, en 
på den tiden livaktig handels- och sjöfartsstad , tycks ha varit särski lt uppskattad. Det 
berättas att man kunde se karavaner med hundratals hästar, som sökte s ig fram över 
fjä!Jet. Gästgiverierna utefter leden kunde följaktligen göra goda affärer och särskilt gällde 
detta Skalstugan. Att denna kunde bli en god startpunkt (ör en ung människa med 
företagsamhet och framåtanda, som nyssnämnde Stensaas, är alltså inte förvånande. 

JENS SIVERTSEN STENSAAS 

Det fLnns sed.an tidigare en skriftlig framställning av Srens.aas' liv, nämligen i den 1974 ut
komna boken »Jämtländska livsöden» av författaren Albert Nilsson, signaturen ,,Hackås
Nisse» (26). Vad Hackås-Nisse där förtäljer om Stensaas bygger till väsentlig del på 
det som berättats för honom av Lars Mölner, son till Stensaa.s' Landsman och nära 
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medarbetare under många år Johannes Mölner. Lars Mölner var emellertid bara 2 år när 
Stensaas dog 1898 och underlaget för hans be.rättelse är följaktligen icke självupplevt utan 
sådant som han fån sig berättat av föräldrar, äldre syskon och folket i bygden. Man skulle 
kunna tala om en lokal muntlig u·adition. Denna var v isserligen inte särskilt gammal men 
redan präglad av det som ofta är den muntliga traditionens kännetecken: att vara i 
huvudsak riktig men mindre pålitlig i enskildheter. Det senare framgår tydligt vid jämförel
se med vad som kan utläsas ur olika slag av arkiverade handlingar från den tid det gäller. 
När huvuddragen av Stensaas' liv och hans insatser för t illkomst och utveckling av 
Enafors och Enaforsholm här återges ännu en gång, har med ledning av arkivens vittnes
börd åtskilligt nytt tillfogats samtidigt som antydda fel och misstag i den munt.liga traditio
nen så vitt mQjligl rättats till. 

Stensaas var född 1832 i Tyvold strax norr om Röros. Om hans tidigare år finns inga 
uppgifter i tillgängliga källor. I januari 1857 l1yttade Stensaas till Sverige, där han av sin 
landsman Johan S. Aspås köpte tre fjärdedelar av skattehemmanet Skalstugan nr I och 
övertog ett arrende på den återstående fjärdedelen. Priset var enligt köpebrevet 3 700 
norska speciedaler, eller 14 800 riksdaler svenskt riksmynt. Stensaa.s kunde nu börja den 
verksamhet som gästgivare och handlande vid Skalstugan som han skulle komma att 
bedriva under de närmaste 22 åren. 

Redan några månader efter förvärvet av Ska lstugan gifte sig Jens Stensaas med Maria 
Jensdotter Aspaas, också hon hån Röros i Norge och brorsdotter till nyssnämnde Johan S. 
Aspås. 

STENSAAS VID SKALSTUGAN 

Att leda verksamheten vid Skalstugan torde ha krävt sin man helt. Gästgiveriets omfatt
ning kan visserligen ha växlat starkt med årstiden och möJligheteroa att ta sig fram i 
fjällvärldea men bör ha haft markerade arbetstoppar i böi:jan av december och mitten på 
mars, när det pågick marknad i Levanger. Rader av forbönder med sina hiistar och slädar 
passerade då Skalstugan, ofta I 00-200 i följe, på sin väg till ocl1 från Levanger och ställde 
krav på mat, logi, foder och stallplats. Sammanlagt tycks det ha kunnat röra sig om ett par 
tusen resenärer per år. 

Gästgivaren var emellertid även handlande. Till en del rörde det sig om vanl.ig lanthan
del, men denna var förknippad också med speditionsrörelse. Norrmännen förde eftertrak
ta.de varor som salt sill, torkad fisk, tobak, vin och utländska manufäkturvaror till 
Skalstugan, varifrån samma varor efter hand (LV jä mtama fraktades vidare till moltagare i 
Östersund och på andra håll. Denna speditionsrörelse synes ha fält en allt större betydelse 
i och med att handelsutbytet från att tidigare varit uppbyggt på forböndernas individuella 
insatser under 1860-talet och framåt i ökande grad övertog~ av ett relativt fåtal affärsmän. 

Ett efter bygdens förhållanden icke obetydligt jordbruk med foderodling och djurhåll
ning hörde också till Skalstugan. Stensa.as tycks emellertid ha varit sin tlersidiga uppgift 
väl vuxen. Lars Larsson ger i sin bok »Te byn å Levång» följande betyg: »Stensaas var en 
drivande kraft och han va r inte bara affärsman. Han drev också jordbruk. Det var nog ett 
av den tidens mönsterjordbruk i fjäJlbandet. Gården födde 35 kor och 5 hästar och hade 
eget mejeri . Stensaas drev också stor kreatu.rshandel och hade stor renhjord » (2 1). 

Det är självklart att den omfattande verksamheten vid S kalstugan krävde en avsevärd 
insats av mänsklig arbetskraft. Som Stensaas' medhjälpare härvidlag får nog räknas det 
icke ringa antal »drängar» och ,,pigor» som enligt kyrkböckerna under årens lopp var 
skrivna vid Skalstugan. Det kanske skall inskjutas att beteckningarna drängar och pigor 
här avser yngre, ogifta personer av manligt resp. kvinnligt kön i allmänhet och icke utsäger 
något om tjänsteställningen. E n av drängarna var Maria Stensaas' yngre bror Jens Jensen 
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Asprui.s. Han kom som tjuguåring till Skalstugan 1864 och avsäg tydligen att stanna i 
Sverige, eftersom han begärde att få fullgöra svensk »bevärings-skyldighet ►,. Efter sex år 
på platsen köpte han 1870 Skalstugan av Stensaas och blev enligt husförhörslängden 
gästgivare där. Stensaas är i samma källa betecknad som )>handlande», varför det verkar 
troligt atl svågrarna uppdelat verksamheten vid Skalstugan meUan sig. Redan två år senare 
köpte emellertid Stensaas tillbaka Skalstugan. Jens Aspaas stannade visserligen kvar i 
ytterligare två år men återvände 1874 med hustru och en liten son till Norge för att bosätta 
sig på en hustruns släkt tillhörig gård och är därmed ute ur Skalstugans och Jens Stensaas' 
historia. Vad som föranledde denna parentes i ägandeförhållandena vid Skalstugan saknas 
det vittnesbörd om. Möjligen var det ett försök av Stensaas att få mera tid all ägna sig åt 
nya och utvidgade ekonomiska intressen. 

JÄMTLÄNDSKA TVÄRBANAN 

Det är vid denna Lid det börjar talas om >>jämtländska tvä.rbanan», den i det föregående 
kommenterade järnvägen från Sundsvall genom Jämtland mot Norge och 1rondheim. För 
Stensaas och andra berörda torde det ha stått klart aJ.t när järnvägen kommit till, skuUe 
vägen över Skalstugen förlora i betydelse som förbindelseled till Norge och antalet 
färdande den vägen minska högst väsentligt. Skalstugan skulle inte längre vara den goda 
inkomstkälla den djttiUs varit. Å andra sidan: i järnvägens närhet bleve det bättre förutsätt
ningar för handel och näringar i allmänhet och själva järn vägsbyggandet gåve möjlighet för 
den företagsamme att göra pengar, exempelvis genom att leverera det virke som i stora 
mängder behövdes för detsamma. 

De ekonomiska fömtsättningarna för en sådan verksamhet skaffade sig Stensaas genom 
an ingå kompanjonskap med Gustaf Eriksson i. Myckelgård, känd handlande, lantbrukare, 
landstingsman, senare också riksdagsman, och förtroendeman i länets hushållningssäll
skap (18). Av tillgängliga källor att döma bestod Gustaf Erikssons insats här främst i att 
ställa kapital till förfogande. För övrigt synes han ha spelat rollen av .»-sleeping partner», 
medan Stensaas var initiativtagaren, verkställaren och den utåt mest synlige. 

FÖRVÄRV AV AVVERKNINGSRÄTTER OCl-I MARK 

Stensaas oeh Eriksson köpte 1871 av ägarna till hemmanen Handöl nr I och Handöl nr 2 i 
Handöls by avverkningsrätten till deras skog. Köpet innebar att under 50 år framåt 
Stensaas och Eriksson skulle få fritt avverka aUa träd med en diameter av 10 verktum (ca 
25 cm) eller mer i rothöjd, medan hemmansägarna endast skulle tå tillgodogöra sig 
torrträd, kullfallna träd och hyggesavfall samt uttaga husbchovsvirke till byggnader på 
hemmanen och vid fäbodarna. Handölsböndema erhöU för detta sammanlagt 5 600 riksda
ler riksmynL som skuUe betalas i delposter fram till år I 900. 

Planmässigt fortsatte sedan Stemmas ocb Eriksson med förvärv av mark. Ett flertal köp 
av mindre arealer av växlande storlek ledde fram till att Stensaas och Eriksson under 1870-
talet blev ägare till en stor del av det område som tidigare utgjort fäboden Grubbvallcn. 
Man kan anta - även om det inte finns några belägg i skrift - all bakgrunden till dessa 
markförvärv var vetskapen om att järnvägsbyggarna planerade att till Grubbvallen eller 
dess omedelbara närhet förlägga den station som är dagens Enafors. 

Som en lustighet i sammanhanget kan inskjutas att Stensaas och Eri.ksson också lade sig 
till med den gamla koppargruvan på St.orsnasens sluttning nära Handöl. Gruvan hade 
bearbetats några få år på 1740-talet men övergivits såsom varande olönsam (33). Vad 
Stensaas och Eriksson hade för avsikt med köpet är inte känt men veterligen gjorde de inga 
försök att återuppliva verksamheten vid gruvan. 
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ENAFORSHOLMS SÅGVERK 

Med råvarukälla och marktillgång tryggade kunde de båda kompanjonerna 1876 börja att 
på holmen i Enan anlägga ett sågverk. Sågen skulle drivas med vattenkraft från LilJån, den 
gren av Enan som skiljer holmen från fastlandet norr därom. Sågen stod färdig på våren 
1877. r räkenskaperna talas om »Enaforsholms sågverk» och därmed torde namnet Bna
forsholm för första gången vara belagt. 

ENAFORSHOLMS BOLAG 

Det kan vara på sin plats att här nämna något om ytterligare en användning av ordet 
Enaforsholm, nämligen i beteckningen »Enaforsholms Bolag». Kompanjonskapet mellan 
Stensaas och Eriksson hade förmodligen karaktär av enkelt bolag. Något namn på detta 
anges i regel icke; köpehandlingar och liknande papper undertecknades av båda utan 
angivande av att de skulle representera något annat än sig själva. I några få fall talas 
emellertid i bevarade aktstycken, bl. a. i bouppteckningarna efter makarna Stensaas, om 
>iEnaforsholms Bolag» (i ett fall »Enaforsholms Handelsbolag») med hänsyftning på 
Stensaas' och Erikssons gemensamma affärsintressen. Officiellt registrerad är dock ingen 
av dessa beteckningar. 

SÅG VERKSAMHETEN 

Virkesproduktionen vid sågen på holmen kom igång redan under januari-mars 1877 med 
•>handsågning» och >~bjelktelgning,, (bilning), medan själva sågverket var i gång under 
tiden maj-juli (förmodligen under den tid då det var högvatten i den annars grunda Lillån). 
Utom bjälkar tillverkade man stängselstolpar, slipers, slanor och plank. Enligt sågens 
>1Afvirknings-Conto» för 1877 levererades produkterna till bl. a. Grubbvallen, Fiskebäc
ken, Åsen, Klockbäcken, Gefsjö bangård , Tångböle, Vallan, Ånnsjö station och ett antal 
banvaktsstugor, dvs. till olika platser utefter den under byggnad varande järnvägslinjen. 
Hur virket transporterades saknas uppgift om, men möjligt är att det åtminstone delvis 
skedde på pråmar nedför Enan och över Ånnsjön. Härför talar förekomsten av dykdalber i 
Lillåns mynnings vik ut mot Enan. Dessa skulle knappast ha varit motiverade, om där i.nte 
förekommit tyngre båttrafik. Dykdalbema är nu sedan länge borta, men stod kvar flera år 
efter det verksamheten vid sågen hade upphört. De om nämnes av Lenström l 903 (22) och 
skymtar också efter 1908 på några av den senare ägaren Bergstens fotografier. 

Av anteckningar i en av sågverkets räkenskaps böcker framgår att det i samband med 
verksamheten vid sågen också bedrevs kolning. Därmed kom alltså Stensaas att anknyta 
till vad som uppgivits vara den ursprungliga verksamheten på platsen. 

ENAFORSHOLMS HANDEL 

För Stensaas' del stannade det emellertid inte med anläggningen av sågverket. Han 
öppnade samtidigt också handelsbod på holmen, >>Enaforsholms handel ». Liksom handels
boden vid Skalstugan var Enaforsholms handel en kombination av vanlig lanlhandel och 
speditionsrörelse. Som lanthandel låg den mycket väl till. Klövje- och vandringslederna 
från Handöl och Enkroken till Enafors - vintertid förmodligen farbara också med häst och 
släde - gick fram över holmen och förde hugade kunder ända till dörren. Frånvaron av 
medtävlare inom en vid omkrets var ur affärssynpunkt ytterligare ett plus. Av räkensk._aps
böckernas konton kan man utläsa att inte bara Handöls- och Enkrokenbor utan också 
personer från längre bort belägna platser som Visjön och Stor.lien anlitade Enaförsholms 

9 
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handel sominköpskälla. Till den lokala kundkretsen torde inledningsvis ha hört inte bara 
arbetarna vid sågverket utan också, så lä nge jämvägsbygget pågick, den må nghövdade 
skaran av anställda vid detta. Dessutom uppges Stensaas tidigt ha målmedvetet sökt förmå 
människor att köpa mark och bosätta sig i närheten av den planerade järnviigsstationen 
(26), varför det, redan ionao banan var färdig, skulle ha funnits början till etr mindre 
stationssamhälle vid Enafors och därmed ett begränsat men stabilt antal bofasta att rä kna 
med som kunder i handelsboden på holmen. 

MEDHJÄLPAREN JOHANNES MÖLNER 

Under hela denna period av företagsgrundande och byggande på Enaforsholm bodde 
Stensaas kvar vid Ska!stugan, där rörelsen pågick som tidigare. ALL leda och övervaka 
samtliga verksamheter på båda dessa platser, belägna mer än tre mil från varandra 
ffigelvägen över fjällen, mellan sex och sju mil om man följde landsvägen, hade knappast 
varit m~jligt utan duglig hjälp. En sådan tycks också Stensaas ha haft i sin landsman 
Johannes Claussen Mölner. Denne kom som tjugoåring till Skalstugan 1872, alltså samma 
år som Sten/;aas återköpte Skalstugan av sin svåger och på nytt tog upp sin dubbla roll som 
gästgivare och handlande där. 

I husförhörslängderna för perioden 1876--85 benärnnes Mölner bokhållare. Även om 
bokhäUeciet var huvuduppgiften, synes Mölners roll i praktiken ha varit åtskilligt mångsi
digare. Hackås-Nissc återger ett tjänstgöringsbetyg för M.ölner utvisande att denne under 
tiden augusti 1877 till september 1879 varit statligt anställd som »stationskassör vid 7. 
arbetsstationen av Stambanan genom Norrland» (26). Det är oklart om denna anställning 
betydde ett uppehå ll i anställningen hos Stensaas eller om - som Hackås-Nisse tycks utgå 
ifrån - .Mölners arbetsförmCtga räckt till för skötseln av båda anställningarna samtidigt. 
Fortsättningsvis var i varje fall Mölner kvar hos Stensaas så länge denne levde. 

Vad mao med säkerhet vet om Mölner vittnar om hans allmänna duglighet, pålitlighet 
och företagsamhet. Hans namn återkommer senare i denna framställning. 

STENSAAS FLYTI'AR TILL ENAFORSHOLM 

I december 1878 var emellertid Stensaas färdig med Skalstugan. Han sålde sin del i 
»skattehemmanet nr I Skalstugan» till ett konsortium av tre landsmän, konsul Johannes 
Hovig, handelsmanneo Johannes Aune och löjtnant Peter Holst. Priset var 16000 kr och 
tillträdesdag den 1 juLi 1879, dock med rätt för säljaren att bo kvar till den I oktober 1879. 

Hösten 1879 flyttar alltså Stensaas och hans hustru från Skalstllga □ och slår sig ner på 
Enaforsholm. Sågverket där levererar fortfarande viJ·ke till järnvägsbygget, det blivande 
stationssamhället växer till och affärerna går bra. Delar av den gamla fäbodvallen odlas till 
stor del upp för produktion av hö till gårdens kor och till hästarna som var nödvändiga i 
arbetet med skogsavverkning och virkestransport. 

Stensaas låter sig enligt uppgift tituleras »patron », vilket väl vittnar om att han nu anser 
sig ha en ställning av viss betydelse i samhället. I haadelskalendrar och liknande uppslags
verk (16, 39) slår ha n eljest mestadels som »handlande », men själv skri:ver han sig i 
rubriken till ett konto i ,;Afräk.ningsbok 1882-1884>1 som >>Brugseier», sågverksägare (sv. 
sågverk = no. Sagbrug). 

TURISTERNA 

I och med att järnvägen blivit färdig försvann emellertid den främste avnämaren av 
sågverkets produkter och verksamheten vid sågen avtog. I stället kom det in ett nytt inslag 
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i ortens näringsliv: turisterna_ Det hade blivit modernt a tt turista och med tåget kom man 
nu lä tt .fram till en tidigare svårtillgä nglig fjällvärld. Enafors var en lämplig utgångspunkt 
för vandringar till bl. a. Snasahögarna, Blåhammarcn och Sylarna och entusiasterna för 
friluftsliv var inte sena all upptäcka detta_ För varje sommar kom allt flera resenärer till 
Enafors för all fortsätta till fots bland myrar och fjäll. Man kunde inledningsvis fylla på 
matsäcksförråden i Enaforsholms handel. Där fanns det också möjlighet att få roddare för 
färden utefter Enan till Handöl som var en vanlig första etapp. Och turisterna kunde fä 
vägvisare och klövjehästar för vandringarna. Vägvisarna var önskvärda, eftersom dåtidens 
kartor var föga pålitliga i detaljerna, och klövjehästarna kunde behövas för packningen i. en 
tid då nutida lätt utrus tning ännu inte var påtänkt. 

Stensaas synes även ha börjat att på Enaforsholm erbjuda turisterna rum och mathåll
ning, alltså en form av pens ionatsrörelse, som förmodligen var enkel och föga omfattande 
men tills vidare den enda på orten. Svenska Turis tföreninge ns årsskrifter från 1888 och 
framåt omnämner i ett tlc 11a l uppsatser Enaforsholms roll i detta sammanhang. visserligen 
bara i förbigående, men ofta med uppskattning (2, 12, 13, 19, 22, 24, 3 .1 , 35, 40). Rörelsen 
torde ha varit mycket säsongbetonad. Vid denna tid förekom turister nästan enbart 
under sommaren. 

STENSAAS AVVECKLAR 

Under åren 1880----85 rädde en svår ekonomisk kris i större delen av Sverige. I Jämtland 
uppvägdes denna tydligen till en viss grad av den stimulans för nätingslivet som tillkoms
Len av järnvägen innebar. Att döma av tillgängliga handlingar förefaller kristiden inte ha 
satt några spår i Stensaas' verksamhet. 1892 började han emellertid sälja sina andelar i 
fastigheter och avvcrkningsrätter. Kanske var del lill följd av tilltagande ohälsa. Han led 
av sockersjuka. 

Jens Stcnsaas gick ur tiden i slutet av 1898, ett. halvår efter sin hustru. 1 bouppteckning
en linns ingen uppgift om vare sig avverkningsrätter eller markinnehav. Behållningen 
uppges till 26826: 94 kr. Siffermässigt är detta inte något stön-e belopp sett med nutida 
ögon, men tar man hänsyn till penningvärdets förändringar skulle det idag motsvara 
närmare 700000 kr - som resul tat av enskilt sparande under ett strävsamt liv en icke 
föraktlig summa. 

Makarna hade inga egna barn_ Arvtagare var Per och Maria, föräldralösa syskonbarn till 
fru Stensaas, vilka makarna hade adopterat. Som vuxna flyttade de tillbaka till Norge. 
Kapitlet Stensaas på Enaforsholm var därmed slutgiltigt till ända. 

ETI MELLANSPEL 

Det som gäller E naforsholm under de närmaste två åren efter Stensaas' bortgång är något 
oklart. Enaforsholms handel upphörde, men Mölner, som nu inte hade någon a nställning 
att falla tillbaka på, synes ha öppnat en liknande egen affär, förmodljgen belägen närmare 
Enafors järnvägsstation. Redan på 1880-talet hade för övrigt Mölner förvärvat mark i 
stationens närhet, just där de till Gmbbvallens fäbod hörande byggnaderna tidigare stått. 
Han hade byggt hus och bosatt sig där. 

På denna plats började han 1899 uppföra och driva »Enafors Turisthotell». Företaget 
uppmärksammades i Svenska Turistföreningens årsskrift för samma år, där det i en notis 
sägs all »vid Enafors i Jämtland håller handlanden J . Möt.ner på att uppföra ett för turister 
afsedt boningshus med sofrum och scrveringslokal ... Det nya hotelle t blir en välkommen 
tillökning i Enafors turistiska anordningar, hvilka hittills icke utan svårighet räckt till för 
den växande trafiken. » Och i nästa årsskrift 1900, skriver den kända signaturen Saxon 



l2 D. Lihnell K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 128 (1989) 

Fig. 3. Enafors luri.sLbotcll år 1900. Bild 
i Svenska Turistföreningens Årsskrift 
för samma år efter ell fotografi av A. E. 
Waagsböc. 

(Johan Lindströrn) att det vid Enaförs byggts »ett nytt, vackert, välordnadt turisthotell» 
(fig. 3). Hotellverksamhcten är nu (1988) sedan länge nedlagd , men byggnaden finns kvar 
och används enligt uppgift som privat sommarbostad. 

Även om det inte direkt berör ortens historia kan här som exempel på det förtroende 
Mölner förskaffat sig i bygden nämnas, att han under en följd·av är fungerade som officiell 
godeman vid lantmäteriförrättningar och som stämningsman (16)_ 

TVIST OM AVVERKNING 

I bouppteckningarna efter makarna Stensaas var som fordran på EnaforshoJms Bolag 
upptagen en post, vars storlek icke kunnat angivas, dä beloppet är ~,hypotiserat» resp. 
»reserverat för pågående rättegångar». Vad dessa. dunkla ordalag avser, kao man läsa om i 
Undersåkers tingsrätts domböcker för 1898-1900. Det visar sig att »grosshandlare E. 0. 
Sund in i Stafre m. tl. » låtit åtala bönder i Handöl och några andra för olaga avverkning i de 
s kogar, där avverk.ningsrätten enligt SO-årskontrakt tillhörde kärandena. Förkortningen 
,,m. n.» avsåg bl.a. lantbrukaren Lars Nilsson i Kälen. Det var till bonom och nämnde 
Sundin som Stensaas tidigare på 90-talet sålt sina andelar i Enaforsholms Bolag. Strängt 
taget var det alltså detta icke-officieUa bolag som, med delvis nya ägare, stod bakom 
åtalet. Processen blev långdragen med upprepade uppskov och var ännu i november 1899 
icke avslut.ad. Tydligen måste det emeUertid straxt efteråt ha kommit till något slags 
avgörande, för i början av år 1900 började det hända saker vid Enaforshotm. 

ENA.FORS AKTIEBOLAG 

Även nu var den drivande kraften en initiativstark och företagsam norrman. Den här 
gången hette han Olaf Pedersen Ulvildsen. Han var född 1850 och kom 22-å,ig från 
VaerdaJen i Norge till Kall i Jämtland. Han var där arbetare vid Huså bruk men flyttade 
1883 till Ös.tersund, där han slog sig ner som trävaruhandJare. I samband med flyttningen 
bytte han namn till det mera svenskklingande Olof Peter Berg. I underskrifter blev det 
mestadels 0. P. Berg. 

Hur han kommit i kontakt med Euaforsbolm är inte känt men man kan väl anta att det 
skett i samband med trävaruaffärer. Alltnog, han slår sig ihop med sex lokalt kända och 



K Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 128 (1989) Enaforsho/111 före A . W. Bergsten 13 

betydande personer och stiftar tillsammans med dem Enafors Aktiebolag. Bolaget är i laga 
ordning registrerat och stiftelseurkund, bolagsordning och protokoll från de första bolags
stämmorna finns förvarade i Riksarkivet. Bolagets eget arkiv med räkenskapsböcker och 
brevkopieböcker är tillgängligt i Landsarkivet i Östersund. Allt detta tillsammans gör att 
man ganska ingående kan följa bolagets verksamhet under de tio år det existerade. 

Stiftelseurkunden anger att bolaget »skall ha till föremål att efter förvärf i första ha nd av 
stiftarnas gemensamt tillhöriga fastigheter och afverknings rätter inom Åre socken derstä
des samt i mån af rörelsens utveckling jemväl inom andra delar av JemtJands län idka 
jordbruk, trävaruhantering samt grufvedrift». 

Bolagsordningen är daterad den 28 mars 1900. Första bolagsstämma hölls samma dag. 
Styrelsen utgjordes av trävaruhandlare Olof Peter Berg, landstingsman Peter Edling, 
Bräcke, och grosshandlare Erik Olof Sundin, Stockholm (tidigare i Stafre). Suppleant i 
styrelsen var lantbrukare Lars Nilsson i Kälen, revisorer f. riksdagsman Gustaf Eriksson i 
Myckelgård och trävaruhandlare Jonas Pettersson, Löfsta, med grosshandlare Mäns Nor
din, Grimnäs. som suppleant. Aktiekapitalet kom att bli 54 000 kr (vilket var jämnt hälften 
av den summa som nämnes i bolagsordningen) och var fördelat på 2 16 aktier å 250 kr. 
Ovan uppräknade personer var också identiska med de ursprungliga a ktieägarna. Smärre 
aktieposter kom sedan att underhand säljas till andra personer, men sammanlagt blev 
antalet aktieägare aldrig mer än sexton. 0. P. Bergs ställning i sammanhanget framgår av 
att han hade rätt att ensam teckna firma. 

Rur stora och vilka tillgångar totalt det nya aktiebolaget förvaltade har inte undersökts, 
men tydligt är all det som en gäng i tiden förvärvades av Jens Stensaas och Gustaf 
Eriksson i Myckelgård, med andra ord Enafors holms Bolag, utgjorde en betydande del. 
Man märker detta bl. a. genom det intresse som redan från början ägnades Enaforsholm. 
Av bevarade fotografier att döma var en tidig åtgärd att lätta upp intrycket av de förut 
ganska dystert mörkfärgade husen genom ommä.lning i ljus färg (fig. 10). 

PENSIONAT OCH »SANATORIUM» 

I Saxons i det föregående citerade artikel i Turistföreningens årsskrift för 1900 (31) kan 
vidare läsas att >•pensionat Enaforsholm som öfvertagits a f källarmästaren S. Lönnborg, 
har inte blou moderniserats utan äfven utvidgats» och här (liksom på Turisthotellet) 
»omhuldas turisten på det bästa». I en med talrika fotografier illustrerad artikel i Turist
föreningens år sskrift för L903 med Carl A. E . Lcnström som författare (22) skildras i 
mycket positiva ordalag Enafors som turistort. Tonvikten ligger på möjligheterna till 
naturupplevelser men i övrigt får man bl. a. veta att mangårdsbyggnaden vid Enaforsholm 
då om somrarna användes endast som logi för turister och all s tället som sådant är »sedan 
gammalt känt». 

I Jämtlands kalender, en vägvisare för länet utgiven av tidningen Östersunds-Posten 
(16), omnämncs emelle rtid under åren 190(}-1905 pensionatet på Enaforsholm icke som 
pensionat utan som »Enaforsholmens sanatorium ». En förklaring ti.lJ denna, för en nutida 
läsare ganska överraskande användning av begreppet sana torium kan vara följande. I de 
vid seklets början ännu ganska få turbcrkulos-sanatorierna i landet var frisk luft, utom
husvistelse, vila och god och riklig mat väsentliga inslag i vården av de sjuka. Genom att 
till Enaforsholm knyta beteckningen sanatorium ville man tydligen nu erinra om atl de 
uppräknade nyttigheterna stod till förfogande även där. Om läkare och sköterskor talas 
icke och säkerligen ville man heller inte locka till sig lungsjuka utan vad som med en då 
gängse term kallades »luftgästen,, turister som ville förgylla livet genom all njuta ren, 
»hög» lufl, motion i vacker natur och ett gott bord. Vem som svarade för detta försök till 
djärv reklam är okänt. men man kan ju ana den alfärssinnade 0. P. Berg. 
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STILLASTÅENDE OCH TILLBAKAGÅNG 

Reklamen till trots tycks det ekonomiska utbytet inte varit tillfredsställande. Källarmästa
ren försvann ur bilden ocb 1907 och 1908 förhyrdes rummen på Enaforsholm under 
sommarmånaderna av »fröken Backman», som där gav logi åt turister till ett pris av 4 kr 
per dygn i tvåbäddsrum. Hon hade emellertid icke mathållning utan för måltider hänvisa
des til.J Turisthotellet. Och därmed var det I den omgången slut med Enaforsholm som 
pensionat. 

Sågverket, som varit ursprunget 1ill Enaforsholm, stod stilla sedan Steasaas' bortgång. 
Kanske hade det gjort så redan något tidigare. Verksamheten togs aldrig upp igen. 
Möjligen kan det ha berott på att sågverk nu anlagts på flera ställen i närheten (Handöl, 
Ånn, Gevsjön). Alt Enaforshoims sågverk en gång funnits till är i våra dagar egendomligt 
bortglömt. Det hade dock varit i drift under ett flertal år efter tillkomsten 1876-77, det var 
det första i sitt slag i trakten, hade spelat en icke oviktig roll för järn vägsbygget, det fanns 
upptaget i Sveriges Handelskalender från 1877 och framåt (39) och förekommer i flera 
årgångar av Jämtlands kalender. Ändå finns det inte omnämnt i de två. översiktsarbeten 
rörande sågar och sågverksindustrier under slutet av 1800-talet som utgivits i senare tid (6, 
43) och heUer inte i den 1939 utgivna redogörelsen för industri och hantverk i Jämtlands län 
(33). 

Om jordbruket på Enaforsholm vid denna tid är mycket li tet känt. Av fotografier tagna 
ett tiotal år senare kan man sluta sig till att där kan ha funnits fyra-fem kor och lika många 
eller flera ungdjur samt får, getter och grisar för husbehov. Brukningen av jorden , höskörd 
och skogsavverkning bör också ha krävt tillgång till några hästar. 

När Enafors AB år 1900 övertog gården överlämnades skötseln av jordbruket tiU en 
arrendator. Arrendet, som nominellt var 500 kr per år, tycks delvis ha erlagts genom att 
arrendatorn åtog sig avverkning i bolagets skogar. Arrendator var ETik Nilsson, född 1857, 
som från Söderhamn fiyttat till denna del av landet. Han var gift med e n norska och hade 
med henne tlera barn. 

Den bostad som erbjöds arrendatorn var den med ladugården sa.romanbyggda »bryggstu.
gan» i två plan, som måste ha varit liten för den storn familjen. Trångboddheten lättades 
något genom att arrendatorsfamiJjen under de tider, då inga turister förekom, fick utnyt~ja 
rum i mangårdsbyggnaden och det s . k. sommarköket. När turistsäsongen närmade sig 
kom det brev från Berg med innebörd att familjen nu fick dra sig tillbaka till trångboddhe
ten i bryggstugan, ett förhållande som i längden bör ha varit ganska påfrestande för de 
närmast berörda. 

EN NY FAS 1 AVVECKLINGEN 

Om Enaforsholm under J 900-talets första år företedde en bild av stillastående och tfllbaka
gång, låg väl detta i linje med att Enafors AB tillkommit för att exploatera och avveckla. 
En ny fas i avvecklingsförloppet inleddes i september 1907 och pågick till slutet av 1908. 
Vad som då hände skall i det följande belysas genom citat ur ett antal brev i företagets 
brevkopiebok. Det är 0. P. Berg som skriver. De brev han svarar på finns inte bevarade . 

19 sept. 1907. 
Grosshandlanden Herr A. W. Bergsren, Stockholm. 

Vi äro i angenäm besittning av Eder ärade skrifvelse av den l I dennes, hvilken, till följd av 
bortovaro, först i går afton kom oss tillhanda, samtidigt med Edert telegram, hvilket vi besvarat. 

Beträffande Eder framställning rörande vår önskan .att för ett pris af 10.000 kronor afhända oss 
egendomen Enaforsholm, få vi meddela, att vi aldrig yttrat en ord om någon försäljning af egendomen 
ifråga, och allra minst till angifvel pris. Däremot lärer vår lösmynte arrendator , s.om vanligt, haft 
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åtskilligt att berätta Herrar resande och turister om såväl våra personliga egenskaper som äfven om 
värdet af Enaforsholm, detlu endast i förbigående. 

Ehuru vi sllJunda ej bafl för af sikt alt ~lilja egendomen, hafva vi likväl, på grund af gjorda anbud, 
lämnat egendomen på ha nd till I' instundande oktober för ell pris af 30.000 kronor. Egendomens areal 
med inägor o.ch utjordar år 16 tunnJa nd och är skogstillgången fullt tillräcklig for eget behof. Med 
eventuellt köp af egendomen följer alla tre vattenfallen i elfven ... 

19 juli 1908. 
GrnsshandJanden Herr A. W. Bergsten, Stockholm. 

Vi ärn i besittning af Eder ärade skrivelse av den 30 sistlidne Juni, hvilken till följd af vår vistelse i 
Åre, först igfir kom oss tillh11nda. 

Beträffande uppgift å priset pli. egendomen Enaforsholm, så kunna vi till följd af beslutad försäljning 
å offentlig auktion icke nu angifva något pris å egendomen. Detta hindrar icke att Herr Grosshandlan
den lämnar oss anbud före auktionen, me n något svar därå gifves ej derå förr än ef1er auktionen ... 

15 aug. 1908. 
Orosshandlanden Herr A. W. Bergsten, Stockholm. 

Som vid auktionen den I sle dennes afgifna anbud ej kunnat antagas hafva vi vid extra bolagsstäm
ma besluta! erbjuda Eder egendomen ifråga till cll pris af 26.000 kronor. T försäljningen ingru
skogsskiftet norr om järnvägen sam1 vår räu i vattenfallen sllväl vid E nafor~ som vid Handöljämte oss 
lillkommande jagt- och fiskerättigheter inom skif1eslaget. Karta öfver egendomen tillsändes Eder 
samtidigt per post och vore vi tacksamma fä återbekomma samma senast 510 näslkommande septem
ber tillika me<l Edert värda meddelande. 

31 aug. 1908. 
Disponenten Herr Jonas Gunnarsson, Sörllkcr, Sundsvall. 

Med anledning af Eder skrivelse af den 29 dennes få vi meddela all den oss tillhöriga egendomen 
Enaforsbolm är till salu mot ett pris af 30.000 kronor. 

Med egendomen följer jagt- och fiskerätl inom hela Handöls skifteslag. jämte räu i vallenfallen 
såv'"al vid Enafors som Handöl. 

Be1räffandc Eder framställning om köp af samtliga aktier i bolaget. sA kunna vi för närvarande ej 
därom bcslämt yttra oss men som vi beslutat försälja våra fastigheter och afverkningsräll'er för att 
sedan upplösa bolaget, så ligger del nära till bands förmoda att sam1liga aktieägare lika gärna s kulle 
vara hugade sälja sina aktier. Likväl kunna vi idag ej med bestämdhet yttra oss därom. men efter den 
9 september, hvilken dag vi hafva extra bolagsstämma, torde vi närmare kunna yttra oss. 

Skulle försäljningen av samLliga aktier beslutas. lilltro vi oss redan nu kunna nämna, att priset å 
samma torde uppgå till 100.000 kronor. 

Då vi för närvarande ligga i underhandling med en Stockholms-grossör om försäljning af enbart 
egendomen Enaforsholm, vore del för oss angenämt att snarast möjlig! få emotse Edert vidare ärade 
meddelande härutinnan ... 

6 september 1908. 
Grosshandlandeo Herr A. W. Bergs1en. Stockholm. 

Som svar på Eder skrifvelse av den 3 dennes meddelas: 
all utgiftem11 i skaller och vägunderhå ll för Enaforsholm uppgå till cirka 50 kronor per år 
au någon annan utgift eller anspråk rörande egendomen ej före-finnes 
au alla hus och byggnader, som finnes å egendomen, tillhöra densamma 
au arrendet för egendomen förut varit 500 kronor, men torde hädanefter blifva något mindre, 
beroende pli försäljningen till kronan av trakten söder om Enafors samt au arrendet beialas pli så säll 
alt arrendatorn verkställer avverkningen och andra arbeten åt bolaget 
att vattenfallsrällen icke lir delad, vare sig vid Eoafors eller Handöl 
au jagträtt tillkommer egendomen på samfälld mark belägen ofvanför skogsgränsen vid Snasahögen 
och trakten däromkring 
all hvarken inre e ller yttre inventarier ingå i eventuell försäljning av egendomen, samt 
a11 arrendatorns invenlarier äro hans egna. 

Som vi den 9 dennes haJva ext ra bolagsstämma för att besluta om antagandet af inkomna anbud ä 
egendomen vore vi tacksamma att senas! sagda dag få emotse Edert bestämda svar, sanll därvid 
kartan åter ... 

15 



16 D. Lihne/1 K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. L28 ( 1989) 

Pig. 4. Del av den v'id Jaga skiftet är 1885 upprättade skifleskartan. På den av Enan och dess 
förgrening Lillån omflutna holmen kan utläsas lägel för Enaforsholms gård med mangårdsbyggnad 
och ulbus samt sågverket med liUhörande fördämning i Lillän. 

18 sept. 1908 
Grosshandlanden Herr A. W. Bergsten , Stockholm. 

Härmed bafva vi nöjet meddela, att bolaget antagit Ede11 anbud åegendomen med det tillägg j priset 
som genom telefonsamtal den 9 dennes öfverenskommits. 

Så snart vi erhållit begärdt gravationsbevis skola vi uppstäl la och ti llställa E der köpafhandling , och 
hoppas vi a ll delta medhinnes till bestämda tiden I. nästkommande oktober. 

23 oktober 1908. 
Gross handlanden Herr A . W. Bergs ten, Stockholm. 

Vi äro i angenäm besittning af Edert ärade av den 21 ds jämte följande postremissväxel ä kronor 
16.000, bvilkct härmed erkännes ... 
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Fig. 5. Enaforsholm setL från norr enligt 
ett fotografi av A. E. Waagsböe åter
givet i Svenska Turistföreningens Års
skrift år 1900. Den långsmala byggning
en längst till vänster är sågverket. 

Det krävdes alltså över ett år av underhandLingar innan Bergsten nådcle sitt mål och 
Enaforshol m var haus. Priset 16000 kr låg.klart över Bergstens första bucl på 10000 kr men 
också avsevärt uncler säljarens utgångsbud, som jn var 30000 kr. Att bud och motbud i 
börj,m li.gger vitt skilda och ma n slut'Ugen enar sig i en kompromiss, hör väl tilJ spelets 
regler . Men det är heller inte osannolikt att under förhandlingarnas gång vissa för Bcrgstcn 
mindre attrakliva markområden tagits undan från det urspnrngligen □ tbjudn a - härför talar 
bl. a. vad som sägs om utförsi\ljningen Wl kronan av »trakten söder om Enafors» i brevet 
av den 6 sepl. 1908 - och priset därigenom kunnat göras lägre. 

Vad gäller Enafors Aktiebolag gick avvecklingsproceduren vidare och det med sådan 
framgång att Berg den 30 aug. 1909 till kommissionären för Kungl. Patent· och Rcgistre
ringsverket i Stockholm kunde meddela att styrelsen beslutat upplösa bolaget och att 
dettas verksa mhet nu var avs.lutad. Bokföringen avslutades dock icke förrän följande år, 
l9l0, då det till aktieägarna utbetalades 21600 kr. alltså 40 procent på i.asatt kapital. Lika 
stora utbetalningar hade gjo1ts de tre föregående åren, 1907-1909. Aktieägarna kan alltså 
knappast haft anledning att klaga på Bergs sätt att sköta affärerna. 

BYGGNADERNA PÅ HOLMEN 

l och med att 13ergscen för värva I Enaforsholm skulle ju kunna sättas punkt för detta bidrag 
till en bygdehistorik med titeln »Enaforsholm före A. W. Bergsten,, . En redogörelse för 
Enaforsholms historia vore emelJertid onödigt bristfällig om den inte också meddelade 
något om de byggnader som fan.os och finns där. Det äldsta byggnadsbeståudet korn vidare 
att påverkas så starkt på olika sätr av Berg;stens insatser att redogörelsen inte kan göra halt 
vid 1908 utan måste utsträckas till tiden även efter det Bergsten blivit herre till gården. 

Kolarkoja? 

Om del är riktigt att det på holmen i äldre tid bedrevs kolning, är det sannolikt att där 
också fanns en kolarkoja, milkolningcn kräver ju ständig övervakning. Varken denna 
hypotetiska kolarkoja eller någon annan därmed samtida byggnad på holmen finns dock 
omvittnad. 

Sfigverket 

Den första med säkerhet kända byggnaden där är det sågverk. som Stensaas och Gustaf 
Eriksson lät uppföra 1876. Dess läge vet vi genom kartan från det laga skiftet J 885 (fig. 4) 

2-898021 
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Fig. 6. Sågverket revs 1907 men resler av den lillhörandc fördämningen I Lillån s tod kvar ännu när A. 
W. Bergsten tog denna bild 1909 eUcr något senare. 

och den lantmäta rkarta som omnämns i ett av Bergs brev til l Ilergsten och som nu hänger i 
Flygeln på Enaforsholm. 

Hur sågverket såg ut kan man ana ·ig till genom att det skymtar på några fotografier (tig. 
5 och 9). Del låg utefter Lillån ett fe mtiotal meter nordöst om den nuvarande huvudbygg
ningen och var en långsmal byggnad i förmodligen två plan med den övre, nordöstra, 
gaveln nära det fa]J som åstadkommits genom fördämning av ån: rester av fördämningen 
fanns kvar även sedan sågen rivits och kan ses på Bergstens fotografi från tiden omkring 
1910 (tig. 6). 

Man kan anta att de n som många andra bygdcs?igar vid denna Lid var en med vattenkraft 
driven ramsåg. Genom bevarade räkenskaper i Stcnsaas· arkiv vet vi alt maskiner och 
annan utrustning inköptes från lrondhjems Mek. Wcrkstad: i februari 1876 en kapsåg 
(255: 60 kr) och i mars samma år »maskineriet med diverse tillägg» (3 760: 3 I kr) samt i 
mars 1877 »diverse sågverksapparatcr » (2 404: 99 kr). 

Hur sågverket i övrigt var konstruerat eller fungerade, finns det ingen beskrivning av 
mca man kanske kan få en viss föreställning härom genom den modell av en enkel 
bygdesåg som finns i skogsmuseet Silvanum i Gävle (fig. 7). I modellen leddes vattnet 

'i/i-',llf:>JJ, l>w~ c.,... •p•JA~v,fh;l'\'b <lclti U1·..:v c(ii, (:'(( vut(e,t.)},j ,11'. ¼'lrlf rullande rörelse genom 

hävstångsanordningar överfördes i den uppli t- nedil.tgående rörelsen hos ramsågen på 
sågbordet i husets övre våning. Texten till Silvanum-modellen anger att avverkniogsförmll
gan per dag hos en sådan säg var omkring 10 stockar av l 0 alnars (6 m) längd ocb 8 tum (20 
cm) i topp, med da_ge ns mått mätt alltså ganska blygsam. Sägen vid Enaforsholm, som 
främst var avsedd för produktion till avsalu , kan dock förmodas ha haft s tö rre kapacitet. 

Övriga byggnader 

Ut0m själva såghuset krävdes bostad för sågverksarbetarna och lokal för den samtidigt 
med sågen inrättade handelsboden. ·Sannolikt byggdes också i direkt anslutning till uppfö
randet av sågen de n mangårdsbyggnad med tillhöramle mhus av skilda slag som tillsam-
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Fig. 7. Någon närmare besk.rivning av E naforsholms sågverk är inte känd men sannolikt var det av 
samma slag som denna enkla. vatt.endlivna ramsåg, avbi.ldad som modell i skogsmuseet Silv-anum i 
Gävle. Foto Sveneric Dahl. 

mans skulle komma att utgöra Enaforsholms gård. Genom bevarade bra □ dförsäkrings

handli.ngar vet vi vilka byggnader som fanns på Stensaas' lid. 

Boningshus 66x28x 14 fot, plank med brädfodring, spånlak, I L/2 våning, 10 rum, stenfot, 
källare. 

Sommarstugff 30x J7x9 fot, plank med brädfodring, brädtak, 1 våning, 2 rum, stenfot, 
källare. 

Herberge 26x23 x 17 fot, timmer med brädfodring, spåntak, 3 våningm·. 3 rum (ej stenfot, 
ej källare) 

Ladugård och bryggstuf?a 58x27x 1.3 fot, timmer med brädfodring, spåntak, I. l/2 våning, 4 
rum, stenfot (ej källare). 

Stall 53Xl9xl3 fot, timmer med brädfodring, brädtak, 11 /2 våning, 3 rum, st.crrfot (ej 
källare). 

Fig. 8. Denna bandteckning 
av Emil Holmgren, återgiven 
i tidskriften ~För svenska 
hem,,. 1899 men utförd något 
ellernågra år tidigare, torde 
vara den äldsta kända bilden 
av Eaaforsholm. Man ser 
mangårdsbyggnaden, här
bret, sommarstugan och en 
del av stallet. Staketet fram
för gårdsplanen saknas på 
senare bilder. 

19 
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Fig. 9. Enaforsholmenligt ett fo
tografi av Oscar Olsson åter
givet i Sven ska Turistför-
en ingens Årsskrift år 1903. Bil
den odaterad men kan antagas 
visa gårdens utseende strax 
före sekelskiftet. Den södra an
den av sågverket syns i bildens 
nedre högra hörn. 

Ett par mindre uthus, förlagda som flyglar på baksidan av ladugården-bryggs tl.lgan, 
nämnes ej i brandförsäkringspappren. Man kan också fråga sig varför sågverket ej är 
upptaget bland försäkrade byggnader. Ett svar kan möjligen vara att man ski lt på industri 
och jordbruk och försäkrat sägverket för sig; försäkriugsbrev härom har sökts men ej 
påträffats. 

Till dessa uppgifter kan knytas följande kommenta rer. Boningshusets utseende känner 
vi till genom fotografier och en handteckning (fig. 8, 9 och 10), aUa från tiden omkring 
sekelskiftet. Del var ett långt, lågt hus med fyra ingångar och utanpåliggande förstugor. De -~ 
många ingångarna ger huset ett egendomUgt utseende och man kan undra över vad huset 
egentligen var avsett till. Säker uppgift härom saknas men man kan, med starkt unders try
kande av alt det endast rör sig om en gissning, tä nka sig att ingången på östra gaveln, 
närmast sågverket, ledde in till sågverkets kontor, de båda ingilngarna på framsidan 
utgjorde huvudingången respektive köksingången till den del av huset , där Stensaa:s och 

Fig. 10. Detta fotografi av Ena
forsholm, taget av A. E. Waags-
1:röe, är liksom del föregående 
återgivet i Svenska Turistför
eniogens Årsskrift år 1903. Hu
sen är nu målade i ljus färg och 
gårdsplanen uppsnyggad, för
modligen en följd av att gården 
år 1.900 övertagits av Enafors 
AB, som avsäg att här bedriva 
pensionatsrörelse. 
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Fig. JI. Enaforsholm sett fr:'.\n väster år 1909. Man ser ladug_å.rden- brygg_Iiusel från baksidan med två 
som flyglar placerade mindre uthus. T. v. s kymtar gaveln av stallet. T . h. härbrnt under ombyggnad. 
Bland trädtoppama över stallet anas utsik.lstornel. Foto A. W. Bergsten. 

hans familj bodde, medan ingången på västra gaveln förde lilJ handelsboden i rummen 
innanför. Det är vidare möjligt att huset inte byggdes färdigt i eu sammanbang. Härpå 
tyder räkenskapernas uppgifter från I 879, a1I lså det år då: Stensaas flyttade från Skalstugan 
li!I Enaforsholm, om utgifter för inköp av kakelugnar oci1 lön till kakelugnsmakare. 

»Sommarstugan» har a ntagits varit bostad för sågverksarbetarna. 
»Herberge» sku!Ie nog idag ha slavats >,härbrc,>. Det saknade uppvärrnningsmöjligheter 

och torde ha varit lagerlokal till handelsboden. Storleken, tre plan med vardera ett rum och 
en sammanlagd golvyta om nästan 200 m2, kan förefalla yara i överkant för enbart 
handelsböden, men blir mera motiverad om man tänker på att Slensaas ocksa hade en 
omfattande speditionsverksamhet, eller här kanske snarare grosshandelsrörelse, med bl. a. 
renskinn, kött ocb fågel. 

På härbrets östra gavelspets fanns en liten tomliknande påbyggnad med en vällingklocka 
(fig. 12). Den senare är säkerligen identisk med den ,,madeklocke,> som i Stensaas' 
räkenskaper för elen 22 augusti 1876 är upptagen som köpt i Norge för kronor 28: 40. 
Klockan finns kvar på Enaforsholm men nu 'inomhus i stora byggningen och gör fortfaran
de ~jänst som ,,marklocka». 

Ladugården var sammanbyggd med bryggstugan (fig. J I). l avsnillet om Bnafors AB har 
omtalats hur bryggstugan också fick tjänstgöra som arrendatorsboslad. 

Det väl tilltagna stallet, 18x 6 m, med hösku!Ie och körbana upp ti1I denna. vittnar om 
gårdens behov av dragare. 

Stensaas lät också 1876 bygga en smedja, förmodligen den som ända in i sen tid stod 
kvar på norra sidan Lillån, nära nuvarande LiJJåsrngan. Till byggnad i vidare bemärkelse 
hör också den bro över Lillån som Stcnsaas lät uppföra samma år. 

Svårare är det att veta vad som menas med »bom utanför Enaforsbolm», vilken kostade 
avsevärt mer än både smedjan och bron var för sig. Benämningen kan leda tanken lill bom 
av den art som användes för ledning och instängning av Oottat timmer. Det finns emellertid 
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Fig. 12. Mangårdsbyggnaden under ombyggnad . T.v. hä.rbrct, bakom ,ielta brygghusgaveln L. v. och 
slallel l.h. FotoA. W. Bergsten 1909. 

inga andra uppgifter om att tlottning förekommit i samband med verksamheten vid 
Enaforsholm. Bo annan tänkbar möjlighet är att uttrycket »bom » avser den anordning för 
uppläggning av virke vilken låg mellan sågverket och boningshuset och är s)(nlig på fig. 9. 

A. W. BERGSTEN SOM BYGGHERRE 

Frånsett sågverket, som revs 1907, fanns samtliga nu beskrivna byggnader vid Enafors
holm, när Bergsten tillträdde som ny ägare år 1908. Denne hade emellertid långtgående 
planer på förändringar och dessutom det erforderliga kapitalet för att i handling omsätta 
sina planer. 

Redan på vårvintern 1909 bö1jade Bergsren låta bygga om mangårdsbyggningen (fig. 12). 
Det enkla sadeltaket ersattes med ett högre, brutet tak. Vindsvåningen kuDde därigenom 
fullt utnyttjas . Tidigare hade på vinden fö1modJigen funnits endast ett mindre rum på 
vardera gaveln. Hur den mspnmgliga rumsplanen varit i huset i övrigt är inte känt , men 
sannoHkt ändrades även den grundligt av Bergsten. Slutresultatet av allt det.ta blev att det 
en gång ganska banala bostadshuset fi ck det utseende av liten herrgård som nu idag tilltalar 
ögat. 

Medan dessa a rbeten pågick skedde också nybyggnad av Lillstugan (fig. 13) som 
fortfarande finns kvar något sydväst om mangårdsbyggnaden. Den inrymde bl. a. mangel
bod, slöjdbod och vagnsbod. 

Härbret försågs med eldstäder och skorsten och fick fönster på alla sidor. De tre 
våningsplanen ersattes av två, vardera med två rum, och på den mot mangårdsbyggningen 
vettande sidan byggdes en liten veranda som med ett par trappsteg ledde upp till husets 
ingång. Det på så sätt till »FlygelD» förvandlade härbret, med sin nä.stan kvadratiska 
grundplan (fig. 14), behöll detta utseende ä nda till Bergstens död 1937. Hans husförestån
darinna, fröken Maria Lindström, lät då bygga pli huset på norrsidan så att grundplanen 
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Fig. 13. Lillstugan under byggnad. I bakgrunden ostrd delen av sommarstugan och 1. h. om denna 
bryggslugegaveln. Foto A. W. Bergsten 1909. 

blev rektangulär. med långsidan vinkelrätt mot huvudbyggnade ns längsaxel. och ytterliga
re en antal rum kunde inrymmas. En fortfarande synlig takbjälke i Flygelns kök vittnar om 
var dea ursprungliga norrväggen var belägen. 

Dea förul omnämnde Erik Nilsson kvarstod till en början som arrendctlor även sedan 
Bergsten köpt gården. Arrendet upphörde emellertid 191 2-, då familjen NilssoD flyttade till 
Åsabyn. Enligt uppgifl av fru D oris Liden hade Bergsten där lå tit bygga ett hus för 
Nilssons räkning. 

Att ansvara för jordbruket på Ena forsholm anställdes nu en rättare, Olof Liden cl. ä. från 
Bodsjöedel. Ha n hade tidigare haft med Enaforsholm att göra genom atl för Enafors ABs 
räkning sköta vägunderhållet där. Rättarbostad blev ett hus som Bergs tcn låtit uppföra på 
holmens norra del, enligt uppgift 1910, och som fortfarande ä r Ljänscebostad . 

Efter arrendatorns avnyttning revs de gamla ekonomibyggnaderna från Stensaas· tid -
ladugården-bryggstuga n, s tallet och de därbredvid s tående mindre uthusen. I ställe t 
tillkom en ny byggnad för ladugård och stall i närheten av rä tta rbostadcn (tig. 15). 

Efter en ombyggnad 1936 gör denna ladugård tjäns t ännu idag. 1918 tillkom också en 
sommarladugärd, dock icke på holmen utan no rr om denna vid stranden av Enan niira 
nuvarande landsvägsbron och intill gårdens betesmarker (fig. 16). Den i tidigare nämnda 
brandförsäkringsbrev omtalade ,,sommarstugan» fick bli kvar, men gjordes av Bcrgsten 
om till målaratelje. Den bär fortfarande namnet »Aleijen». även om den numera är inräu ad 
till förläggning av gäster i flerbäddsrum. 

Något norr om Flygeln tillkom, sannolikt 19 15, elt mind re hus, tydligen avsett som 
bostad för tillfälliga besökare och på Bergstcns tid kallat »Nyslugan». Idag kallas huset 
aldrig annat än »Bläckhornet», eftersom det till formen erinrar o m ett gammaldags sådam. 

På berget närmare forsen stod en uts iktspaviljong, utan väggar men med ett av s tolpar 
uppburet tak och omgiven av en ringformad ba lustrad. Den kan ses på 111\gra av Bergsten 
tagna fotografier (fig. 17), men är nu sedan länge försvu11nen. Det har inte kunnat utrönas 
om paviljongen byggts på Bergstens initiativ e ller fanns där före hans tid. Däremot var ea 
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Fig. /4. EJter 1915 tedde sig Enafors}lolm på detta sätt. Byggnaderna är fr. v. Li lls tugan (nybygge), 
Ateljen ("' <len ombyggda sommarstugan). Nyslugan (nybygge: numern kallad »Bläckhornet»), Fly
geln (= det ombyggda härbre1) och Stora huset(= den gamla mangärd$byggnadcn i ombyggt skick). 
De gamla uthusen är rivna. - Flickan är T llda Liden, dotter till gårdens dåvarande rä ttare Olof Liden 
d. ä. Foto A. W. Bergstim. 

annan också nu riven paviljong, »Höganloft » (tig. 18) belägen strax söder om Flygeln. helt 
säkert en produkt av Bergstens lust att bygga. 

Ett originellt inslag i gårdens byggnadsbestånd var en tid en kåta, som samen Jonas 
Norberg på Bergstens ö nskan uppförde i skogsbrynet ett stycke söder om mang11.rdsbygg
ningen. Bergsten har avbildat den på etl flertal fotografier , varav ett återges här (fig . .19). 
RcsteF av kåtan var förhanden ä nnu i början av 1960-talet, men tycks nu helt ha skattat åt 
förgängelsen. 

Som ytterl igare punkter på Bergstens byggnadsprogra m kan nämnas ett. båthus vid Enan 
några. hundra meter sydöst om gården och en j aktst.uga pä allmänningsmark norr om 
St.orsnasen niirn Silve1fallet (fig. 20). Kanske hör också hit en liskesruga vid Storforsen i 
Enan nordväst om Enafors (fig. 21). Stugan har senare LlyLtals och återfi nns nu som 
redskapsbod t ill en av villorna i Enafors nära järnvägsstationen. 

Däremot torde Bergsten inte vara upphovsman Lill det utsiktstorn, som var beläget på 
höjden nmT om Lillå n och som skymtar bland trädtopparna på en av Bergstens bilder (fig. 
11 ). Det omnämnes av Le nström l903 (22) och fanns alltså före Bergstens lid. Vem Som är 
byggherren har inte gåct att utröna men mycke t talar för a tt del är Johannes Mölner, 
innehavaren av Enafors turis thotell . Tornet kan ha varit avsett som ett lämpligt mål för 
sådana av hotellets ~tuftgäster» som föredragit alt efter en inte aJ ltför lång p romenad 
avnjuta Storsnasens skönhet på avstånd framför att uppleva den på plats efter mödosam 
vandring på myrar och i motlut. Alt tornet och dess omgivning också kunde brukas som 
feslplats visar fig. 22. Torne ts nedre del , byggd av sten och betong, står kvar ä nnu idag 
men den av trä uppförda överdelen torde 'ha förstörts av fukt och röta och därför måst 
rivas. 
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Fig. _/5 . Rätlarebostaden och ladugården-stallet, uppförda 1910. Foto A. W . Bergsten. 

Fig. 16. Sommarladugården bygges 1918. Foto A. W. Bergsten. 
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Fig. 17. Ulsiktspaviljongen 
vid forsen. Foto A. W. Berg
sten, 1910-talet. 

Fig. 18. »Höganloft», paviljong strax söder om Flygeln. Pli trappstenen A. W. Bergsten, som också 
är fotografen. 
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Fif/. 19. Samen Jonas Norberg vid den av honom på Bergslens önskan uppförda kMan vid Enafors
holm. Foto A. W. Bergsten. 

Utöver de nu nämnda byggnaderna och en tidigare icke omtalad hölada på fällct norr om 
holmen fanns, och finns i några fall fortfarande, p/1 gårdens marker en del mindre hus, vars 
byggnadshistoria och funktion nu är svåra att utreda. De flesta torde ha haft karaktär av 
redskapsskjul eller varit avsedda för få.r, getter och andra små.fän. E n särställning intog 
»Gustavsro», använt som bostad av Gustav Olsson, på Bergstens tid anställd som gärcls
dräng. Huset var beläget vid stranden av Enan norr om holmen nära nuvarande Lillåstu
gan och upplyste om sitt namn genom en skyll över ingången. Enligt fru Doris Liden var 
denna lilla byggnad en gång i tiden lokal för den första skolan i Enafors. Den skulle kanske 
av denna anledning varit värd att bevara, men var i dåligt skick och revs i samband med 
uppförandet av LiJJåstugan på 1970-talel. 

Det är oklart om det var estetiska s käl eller kanske en praktiskt motiverad önskan att få 
en rakare infartsväg än den tidigare, något krokiga, som föranledde Bergsten an ändra 
broläget. Hur som helst s~ lät Bergsten ri.va den av Stensaas byggda bron och uppföra den 
nuvarande, något tiotal meter lä ngre ät öster . Om platsen för <len gamla bron vittnar de 
ännu kvarstående brofästena frän denna. 

KAROLINERSTLVRET 

J den tidigare omnämnda boken »Jämtländska Livsöden» (26) av Hackås-Nisse bär det 
kapitel som berör Enaforsholm rubriken »Karolincrsilvret». Samma text hade året innan 
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Fig. 20. Jaktslllgan nedanför 
Silverfallet. Foto A. W. Derg
sten, 1915 eller senare. 

förekommit som fristående artikel i enjultidning (25). innehållet bygger på en historia som 
Hackås-Nisse hörr under ell besök i Norge '1971 . Sagesmannen var en lantbrukare Jens 
Tyvold i Tyvold norr om Röros, alltså i Jens Slcnsaas' hemtrah. Historien skall här 
återberättas med Hackås-Nisses egna ord (några i sammanhanget mindre väsentliga av
snitt har utelämnats). 

Fig. 21. Fiskeslugan vid Storfor
sen. Foto A. W. Bergsten. 
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Pig. 22. Utsiktstomet I närbild. - Det dansande paret närmast tornet torde vara A. W . Bergsten och 
hans husföreståndarinna, froken Maria Lindström. Fotografen okänd. bilden förmodligen tagen någon 
gång mellan åren 1909 och 1915 . 

• I småhelgdagarna 1718. när general Armfeldls karolinerarme drog s ig tillbaka mot gränsfjällen för 
att påbörja den ödesdigra marschen till hemlandet. var det delar av trupperna som förnynade sig efter 
fjällsidan norr om Gaulälven och längs denna. ---

1 Tyvold rekvirerades ett antal nordfjordingar, vilka skulle användas som klövjehäsmr vid marsch
en över fjä)lcn ff_ån ·rydal. En del av de hemkära hästarna lyckades emellertid slita sig när de märkte 
att det bar iväg bort i 'becklefjäll', för långt bort från hemtraklerna, varefter de satte full fa1i hem igen. 

En av de klövjehästar som lyckades rymma hade svenskarna lastat med ~n stor kista, innehållande 
krigskassan. Det torde ha rört sig om åtskilliga tusen daler i silvermynt. 

Fjordingen med krigskassekistan kom så småningom fram till en sätcr i Grönvold, som är belägen 
uppefter ljällsidan cirka tre ki lometer nordöst från Tyvold. Där omhändertogs fjordingen av gårdsfol
l<et, som uppehöll s ig tillfälligt där med korna. 

Nu var emelle11id penningkistan hängande under buken på hästen och locket hade gått upp under 
fjordingen~ framfart över fjället. 

Just då hade man väl inte klart för sig att kis tan innehållit pengar. Ej heller var det väl någon som 
vågade bege sig ut på fjället. av rädsla för at t sve nska patruller skulle upptäcka korna vid sätern. ---

Ungefär 130 år senare. el ler omkring 1850, var det en yngling från Tyvold, Jens Stensaas, som av en 
tillfällighet hittade några silvermynt uppe pit :fjället. Jens blev uppmuntrad av upptäckten och fonsalte 
därför sökandet. Så sml'tningom tycks han även ha h ittat den plats där huvudparten av pengarna 
ramlat ur kassakistan. Yngli.ngen torde sedan ha gömt skatten på säkert ställe ocb även lyckats 
hemlighi\lla det hela. 

Efter någon tid flyttade Jens emellertid plötsligt till Skalstugan i Jämtland, där han ganska snart 
startade gästgivc1i. Det skulle ha hänt i början av 1850-tatet. Man vet också all han så småningom 
flyttade till E na.fors, där han bö-ijade köpa upp skog och starta sågverksrörelse. som han drev i mycket 
stor skala.» 

Hackås-Nisse fortsätter med att skildra Stcnsaas' liv i Sverige, förmodligen i huvudsak 
så som han hört det berältas av Lars Mölner. Skildringen är kryddad med e-ll antydan om 
att Stensaas skulle ha kommit till Sverige under annat namn för at.t dölja innehavet a v den 
funna silverskatten, men sedermera å tertagit sitt rätta namn. Detta är ren fantasi. Jens 
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Stensaas kom till Sverige som Jens Steusaas och ingen annan. Hackås-Nisse har tydligen 
blandat ihop Stensaas och dennes företrädare vid Skalstugan, Johan S. Aspås. Dessa var 
dock två helt skilda personer. 

Men för att återgå till karolinersiJvret: hur skall man stäl la sig Lili det Hackås-Nisse tick 
höra i Norge? Är historien om skatten kanske bara en skröna av den typ som brukar 
berättas om framgångsrikt folk? Framgången kan ju inte bero på art vederbörande varit 
begåvad och företagsam, »han är ju inte märkligare än vi» , utan pli tursamma omständig
heter, rikt giI1e, lotterivinst eller Uknande. Med andra ord Jante-lagen i ännu en version. 

Eller finns det en kärna av sanning i historien? Är den .överhuvudtaget möjlig, och om 
Stensaas verkligen funnit den påstådda skatten, vad kan detta ha betytt för honom 
ekonomiskt? 

Först några fakta om Armfelts krigskassa. Den bestod från början av 30 000 daler 
silvermynt som Armfelt fick sig tillsända i september 1717. När resterna av armen kommit 
tillbaka till Sverige återstod av krigskassan L2138 daler som inlevererades tiJI kommissa
riatet i Duved (27). Vad som kan diskuteras är alltså mellanskillnaden 17862 daler. Det 
synes inte unnas några räkenskaper bevarade som visar armens faktiska utgifter under 
uppehållet i Norge och man kan följaktligen inte räkna fram vad som regelrätt förbrukats 
och vad som eventuellt kommit på avvägar. Att något kommit bort under det lill följd av 
snöyra, storm och kyla oordnade åte11åget är på intet säll omöjligt, snarare sannolikt. Det 
synes också ha varit en allmän uppfattning bland befolkningen i gränstraklerna att av 
Kronans pengar en del befunnit sig på drift efter fälttåget. Behm skriver i sina AnteckniDg
ar 1901 (3) att »krigskassan, hvilken såväJ svenska som norska bönder ännu idag förgäves 
söka, lärer ha kommit i lapparnas händer». 

En talande ögonblicksbild [rån marschen över f]ällen ger Boberg och Maijström (4): 
»Den nyblivne kaptenen vid Jämtlands regemente, Zacharias Åkerfeldt, hade under färden 
över den rykande snövidden visat stor sinnesnärvaro i det han bärgat sitt regemenles fanor 
och penningmedel, vilka, då fanvakten Jämnat dem efter sig, utan Åkerfelpts ingripande 
skulle ha gått WI spillo. » Händelser av Liknande art torde ha inträffat åtskilliga gånger 
under den olycksdigra marschen men utan all någon kapten Åkerfeldtfönnits på plats eller 
hunnit ingripa medan det ännu fauns något att ta hand om. 

Uppgiften om en förrymd klövjehäst är alltså ingalunda osannolik, au bukgjorden 
slappnat och lasten kommit al.t hänga under hästen heller inte med tanke på omständighe
terna. Qm kassakistans I.ock givit med sig för det tunga innehållet, förefaller det troligt att 
detta skett plötsligt så att pengarna hamnat på marken i stort sett på ett ställe och en 
eventuell upphittare därför kunnat ta hand om praktiskt taget hela innehåUet. 

Hur ston ekonomiskt värde kan innehållet ha haft? Det vet vi inte säkert, men man kan 
ju spekulera. Att börja med: en kJövjelast brukar vara omkring 85 kg. Räknar vi med att 
kistan vägde 10 kg, återstår 75 kg »nyttig last». Låt oss vidare anta att innehållet var 
myntat s ilver - pengarna skulle ju användas utanför landets gränser, där man säkert hade 
begränsad tilltro till svenska kopparmynt och det endast var silver och guld s.om gällde. 

En dåtida silverdaler vägde omkring 25 g. 75 kg var alltså lika med 3 000 daler silver
mynt. Vad denna mängd silvermynt hade för köpkraft ger sig inte utan vidare. Karl XIIs 
silverdaler var inte gällande betalningsmedel omkring 1850, när Stcnsaas skulle ha gjort sitt 
fynd. De måste först srnältas ned och säijas som metall mot betalning i gångbart mynt. Om 
man i brist på kännedom om dåtida silvervärde utgår från dagens siJverpriser. skulle 75 kg 
real silver nu (1988) vara värt omkring 91000 kr. 

Med hjälp av index-tabeller (20) kan man räkna ut att vad Stensaas enligt köpebrevet 
1857 betalade för Skalstugan, 14800 riksdaJer riksmynt, motsvarar ungefär 370000 kr idag. 
Silverskatten skull.e alltså ha utgjort omkring 25 procent av köpesumman. Om Stensaas 
funnit karolinersilvret kunde del sålunda ha varit ett gott s töd vid köpet men knappast en 
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tillräcklig förklaring till detta som tydligen förbryllade omvärlden, au en 24-/fring kort tid 
efter sin ankomst till Sverige hade möjlighet att förvärva en efter tidens och bygdens 
förhållanden så stor och dyr egendom. Han måste ha baft annat kapital också. varif rån nu 
detta kommit, något som vi vare sig kan eller behöver reda ut. 

Här finns al ltså två al terna tiv. Realis ten ler och tar berätte lsen om karolinersil vret som 
en god historia och inget annat. Romantikern tror på kärnan av sanning i den muntliga 
trltditionen och låter karoliners ilvret bli ett led i den händelsekedja som ledde fram t ill 
Lantbruksakademie ns Enaforsholm, något av »svärdet som smiddes till plogbill. » 

Realist eller romantiker: valet är fritt. 

Mitt intresse för Enaforsholms äldre historia väcktes under samtal vid å tskilliga tillfällen 
under åren 1962 och framåt med gårdens dåvarande 1illsynsman Olof Lid~n d . y. 
(1905-1983). samrnl som jag bevarar i tacksamt minne. Upplysningar om gården har jag 
också senare fått av Olof Lid~ns efterlevande maka, fru Doris Liden , Enafors. 

Vid sökandet efter litteratur och arkivhandlingar rörande Enaforsholm har jag fått 
mycken värdefull hjälp av landsarkivaric Lars Rumar. Östersund, vilken jag varmt tackar. 

Jag vill också lacka 
hr lvar Dyrendahl för de kopior av A. W. Bergstens fotografier som utgör förlagor till ett 

flertal av bilderna i denna uppsats, 
hr L ennart Edström, Östersund, för all han ur de av föreninge n Gamla Östersund 

förvallade samlingarna letat fram origina lplåten till Oscar Olsson s fotografi av Enafors
holm och ombesörjt den kontaklkopia därav som varit förlaga till fig. 9 i denna uppsats, 

prof. em. Börje Lövkvist för hänvisningen till den tidskriftsartikel av Emil Holmgren 
från vilken kunnat hämtas den här som fig. 8 och som omslagsbild återgivna pennteckning
en av Enaforsholm. 
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