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Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar
och hjortron – om Enaforsholm,
dess örter, träd och buskar

Av Kjell Lundquist

Ödmjukheten inför blomman i trädgränsen
 öppnar vägen upp på fjället

                                   Dag Hammarskjöld, 19511

Det är precis som att kasta en sten i ett
spegelblankt vatten, och sedan se ringarna
utvecklas med allt större omkretsar och
avstånd från den sjunkande stenen, d.v.s.
kulturens utflöde under de senaste århund-
radena från Gubbvallens fäbod under Han-
döls by, out in the middle of nowhere, till om-
givningarna runt omkring.

Hundratals olika arter i olika arrange-
mang och sammanhang har successivt spri-
dits ut och vandrat in i anläggningens träd-
gårdar, naturparker och landskap för att
möta, hälsa på, blandas och assimileras med
dem som fanns där från början. Det finns
plats för dem alla, de vildaste och de tamaste,
de största och de minsta, de mest allmänna
och de allra, allra raraste.2 Någon natur-
given gräns mellan botaniken och hortikul-
turen saknas.3

Ju närmare Enaforsholm, själva gården
och huvudbyggnaden vi kommer (537
m.ö.h.), desto fler blir också de gästande
och främmande växterna. Ju längre vi rör
oss ut i landskapet och på Enaforsholms
egendom, desto högre i terrängen når vi.
Desto mindre kulturpåverkad blir då också

omgivningen, för att efter hand övergå i en,
åtminstone synbarligen, tämligen opåverkad
natur. Således högt och vilt, lågt och tamt.
Till slut når vi över trädgränsen (på ca 840
m.ö.h.) där klimatet begränsar vedbildning-
en och bara renen betar.

Enaforsholms vegetationsförhållanden,
så som vi finner dem idag, hänger intimt
samman med gårdens och det omgivande
landskapets historia. En redogörelse för
Enaforsholms vegetationskarakteristika mås-
te därför med nödvändighet ta en utgångs-
punkt i denna, vilket Hans Antonson också
gjort och redovisat i föregående kapitel.

Både vegetationen och de enskilda växter-
na och arterna förekommer i ett helt spann
av olika naturliga, historiska och kulturella
omständigheter. De växer i fem olika vegeta-
tionsregioner, i rena trädgårdssammanhang,
i försöksplanteringar, för renodlad prakt
och prydnad och i en kulturdefinierad vild-
mark. Vissa är lika gamla som tiden för in-
landsisens avsmältning, andra är möjligen
medeltida, åtskilliga är sekelåldriga och
någon handfull arter är blott nattgammal.

Själv blandade och målade Bergsten dem
alla samman i sina stora blomsterstilleben
och fjällmotiv, vilket ger en liten vink om
hur också vi kan närma oss dem. Fjällbrud
och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron,
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var i hela världen kan man finna dem till-
sammans, om inte just på Enaforsholm?

Växter, växtsamhällen, vegetations-
regioner – något om förutsättningarna
Växterna uppträder inte slumpmässigt i
naturen, konkluderar naturgeografen Tho-
mas Rafstedt som inventerat de västjämtska
fjällens vegetation. Deras växtplats bestäms
av en lång rad förhållanden som klimat,
berggrund och vattenförhållanden. Klimatet
påverkar inte bara vegetationen genom tem-
peraturen och nederbörden, utan även in-
direkt genom jordmånsbildningen.4

Stora klimatförändringar sker omgående
med stigande höjd över havet. Temperatu-
ren sjunker i genomsnitt med ca 0,6 grader/
100 meters stigning. Detta gör både vegeta-
tionsperiodens och den frostfria periodens
längd allt kortare. Självklart är den också
breddgradsrelaterad. Nederbörden ökar på
ett motsvarande sätt, med ca 100–140 mm/
100 meters stigning. Den matematiskt lagde
kan snabbt jämföra förhållandena nere på
Enaforsholm med de på Storsnasens topp
sex kilometer bort. Snötäckets varaktighet
beror på de förra. Det varierar kraftigt. I
Östersund ligger snön i genomsnitt 165

Lila i det vilda. Bestånd
av vildväxande torta
(fjälltolta) (Cicerbita alpi-
na) i den rika, fuktiga
fjällbjörkskogen på Hög-
åsen som klarat sig undan
älgbete. Torta är en nord-
lig svensk art, vanlig från
Dalarna till Torne Lapp-
mark, men förekommer
även söderut till Värmland
och Västmanland. Den
växer på fuktig jord i fjäll-
björkskogar, bäckdalar och
örtrika barrskogar. (Foto:
Kjell Lundquist, augusti
1992)

Lila i det tama. Välutveck-
lat och välmående bestånd
av praktbetonika (Stachys
macrantha ’Superba’) från
Mindre Asien – norra Iran
och Kaukasus, i Enafors-
holms försöksträdgård
(införd före 1991).
(Foto: Kjell Lundquist,
6 augusti 1993)
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Högåsen, Enafors och
Snasahögarna. Del av
”Vegetationskarta över de
svenska fjällen. Kartblad
nr 18 Storlien/Sylarna
(19 C/18C)”.

Snöyra på Brattåsmyren
när det borde ha varit för-
sommar. Getvalen ovan
granarna i fonden. (Foto:
Kjell Lundquist, 7 juni
2005)
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dagar, i Storlien nära en och en halv månad
längre, 217 dagar. I södra Skåne handlar det
bara om veckor.5

”Med klimat menas sammanfattningen av
ett områdes alla väderleksfenomen vanligen
redovisade som genomsnittliga förlopp via
statistisk bearbetning”, sammanfattar profes-
sorn i Växtmateriallära och landskapsvård
på Alnarp, Börje Lövkvist. Det är självfallet
alla klimatkomponenter tillsammans som
ger det slutliga utslaget beträffande påver-
kan på vegetationen. Det är hur spännande
som helst, utrymmet medger dock inte här
någon fullständighet. Några meteorologiska
element är emellertid viktigare än andra,
framhåller Lövkvist: temperatur, nederbörd
och vindförhållanden.6

Det är framförallt de låga passen mot
Norge som gör att Västjämtland och Ena-
fors-området nås eller utsätts för en förhål-
landevis fuktig och mild atlantluft. Denna
ger upphov till ett (lokal)maritimt klimat
med ett högt nederbördsöverskott. De ljum-
ma vindarna ger speciellt vintertid ett på-

tagligt mildare klimat i Storlien (väster) än
i Mörsil (öster). Här kan medeltempera-
turen för januari skilja 2 grader till Storliens
fördel, trots att Storlien ligger dubbelt så
högt över havet som Mörsil. Å andra sidan är
förhållandena precis de omvända under
sommaren. Sommartemperaturen sjunker
ju längre västerut vi kommer, bland annat på
grund av den tilltagande molnigheten.7

Myrarna mellan Storlien och Ånnsjön
brukar pekas ut som en konsekvens av
atlantluften. Myrarealen är mycket stor och
upptar norr om Snasahögarna över 50% av
den totala markarealen. Det maritima kli-
matet gör också att skogsgränsen ligger för-
hållandevis lågt (ca 750 m.ö.h.) och att
björkskogsregionen, som vi skall finna, är väl
utvecklad.

Några växter utgör slående indikatorer på
de maritima förhållandena. Ett ofta fram-
hållet exempel, på det maritima klimatet i
området är den allmänt västligt utbredda
myrliljan (Narthecium ossifragum). Myrliljan
beskrevs redan år 1732 av Linné i manu-
skripten till hans lappländska resa. Denna
förekommer på myrar i södra och västra
Sverige och längs Norges syd- och västkust. I
västra Jämtland sträcker sig dock utbred-
ningsen över Kölen och myrliljan förekom-
mer här sällsynt i fattigkärr och på blöta
hedar.

En annan maritim karaktärsart är vit-
sippan (Anemone nemorosa). Att den före-
kommer så högt upp, så sent på säsongen
och till och med i fjällbjörkskogen, beror på
att vitsippan, till skillnad från myrliljan, är
kalkgynnad på dessa nordligare lokaler.

En annan fuktklimatgynnad växt är den
vackra, distinkta och i rosetter tuvade orm-
bunken (Blechnum spicant), med långa smalt
lancettlika och enkelt parflikade blad. Den
tämligen sällsynta kambräken räknas som
missgynnad av kalk. Den illustrerar här-
igenom variationen i mosaiken av växtsam-
hällen längs stigen upp på Högåsen. Kam-
bräken växer med två slags blad, de sterila
vintergröna är utbredda, de fertila och spor-
bärande är längre, upprätta och smalare.
Arten växter i både fuktig gran- och björk-

Fjällbjörkskogens början. I fonden syns Högåsen och
Enafors. (Foto: Staffan Dahlén, 25 juli 2004)
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skog, i bergkanter, på hedmark, i bäckravi-
ner och i myrmarkernas kanter.8

En speciell växt och ett växtsamhälle utgör
en slags naturhistorisk grundsten för Skan-
dinavien. Det gäller rosväxten fjällsippa
(Dryas octopetala) och den så kallade fjäll-
sippsheden eller Dryas-heden. Egentligen är
beteckningen något oegentlig, då hed bota-
niskt sett reserverats för mer näringsfattiga
förhållanden. Dryas-heden utgör snarast en
slags stäppartad torräng. Ofta används den
förtydligande beteckningen kalkhed eller
kalkrik fjällhed. Förekomsten av mer närings-
krävande växter på Snasahögarna, som
exempelvis fjällsippa, tyder på förekomsten
av amfibolit i berggrunden, menar professor
Nils Nykvist.9

Nederbördsmängden ökar snabbt ju
längre västerut vi kommer i västra Jämtland.
Ökningen är särskilt stor på den korta
sträckan mellan Enafors och Storlien. Av
data från 1931–1969 framgår ökningen:
Östersund 532 och Storlien 1 012 mm. Här-
emellan ligger Enafors med 719 mm, hela
9% lägre än på mätstationerna på Björn-
berget och Heravallen något längre västerut.
Tilläggas skall att nederbörden ofta fälls ut
på västsidorna av fjällen, medan östsidorna
ofta ligger i regnskugga. Ånnsjön har vidare
en utjämnande effekt på temperaturen. Det
är orsaken till att jordbruksmarken i fjäll-
trakterna ofta ligger i anslutning till sjöar,
konkluderar Rafstedt.10

Klimatet i Enafors och på Enaforsholm
har också varit föremål för speciella studier.
Det handlade då om luft- och marktempera-
turer och nederbörd. Undersökningarna
har haft tre inriktningar: en kontinuerlig
referensmätning (i Enafors från 1961, på
Enaforsholm från 1966), mätningar i an-
slutning till skogsodlingsförsöken på Björn-
berget och Heravallen (från 1960–1967, se
nedan) och undersökningar med syften att
spåra den klimatförändring som uppstår vid
hyggesupptagning eller -utvidgning på hög-
lägen. Under två mätperioder under början
av 1960- respektive 1970-talet uppvisade
Enafors en lägre minimitemperatur än Stor-
lien. Den lägsta temperaturen under som-

maren, -6,2°C uppmättes på Heravallen 18
juli 1962, ett belägg för att ingen natt på året
är garanterat frostfri på Akademiens egen-
dom. De meteorologiska mätningarna, av
främst Hans Odin och Eric Stefansson, upp-
hörde 1984.11 En ytterligare detaljerad redo-
visning av klimatstudierna faller utanför
denna framställning.

Berggrundens betydelse för utvecklingen
av floran och olika växtsamhällen i fjällen
har varit föremål för många undersökning-
ar och redovisningar. Sedan länge är det de
rikare, så kallade kalkpåverkade, växtsam-
hällena som främst intresserat botanisterna.
”All vegetation inom dessa områden är
naturligtvis inte påverkad av kalk”, fram-
håller Thomas Rafstedt, och tillägger att
”dessutom har olika typer av basisk berg-
grund olika inverkan på vegetationen.”12

Kambräken (Blechnum spicant) i den mossrika gran-
skogen på vägen mot Högåsen. (Foto: Kjell Lund-
quist, augusti 2005)

Fjällsippshed (Dryas octopetala) på Getvalen, Snasa-
högarna. (Foto: Kjell Lundquist, 30 juli 1995)
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Vegetationsprofilen Högåsen – Enafors –
Storsnasen
Den botaniska forskningen och beskrivning-
en av verkligheten arbetar med olika per-
spektiv. Det som skall beskrivas i växtväg är
inte självklart. Detaljeringsgraden i frågan
om vad som skall redovisas är inte heller på
förhand given: enskilda arter, omgivnings-
faktorer, växtsamhällen eller vegetations-
strukturer. För Enaforsholms räkning finns
det dock en både genial och mycket praktisk
lösning till frågan om hur man lämpligen
närmar sig fjällbotaniken. Det går nämligen
att översiktligt, eller i detalj, följa en vegeta-
tionsprofil, två ”botaniskt-fenologiska lin-
jer”13, som redan finns utlagda och beskriv-
na från Enaforsholm till Högåsen respektive
till Storsnasen. Den utgör ”en öppen bok

Vegetationsprofil Högåsen – Enafors – Storsnasen (ef-
ter Lövkvist, Löfgren, Pettersson och Uppsäll, Vegeta-
tions- och klimatstudier Enaforsområdet västra Jämt-
land, 1975. Renritning: Hans Antonson 2005).

Vegetationsprofilen Högåsen – Enafors – Storsnasen,
och observationsrutornas (N1-N10 och S1-S15) lägen
längs profilen (efter Lövkvist, Löfgren, Pettersson och
Uppsäll, Vegetations- och klimatstudier Enaforsområ-
det västra Jämtland, 1975. Renritning och layout:
AKT-landskap 2005).
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Observationsruta S5, mellan Snasahögvallen och Sil-
verfallet, 640 meter över havet, där granskogen möter
fjällbjörkskogen, ligger på en mindre höjdrygg. 16 olika
arter återfinns inom rutan som i fältskiktet domineras
av nordkråkbär (Empetrum hermaphroditum). Om ing-
et annat anges är mörkgröna trädsymboler gran och
ljusgröna björk. (Efter Lövkvist, Löfgren, Pettersson och
Uppsäll, 1975. Renritning: Hans Antonson).

om samspelet mellan å ena sidan klimatet,
topografin och berggrunden och vegetatio-
nen å den andra”, uttryckte Börje Lövkvist
själv förhållandet. Försöket med vegetations-
profilen startade i början av 1970-talet av
Börje Lövkvist, Rune Löfgren, Rolf Petters-
son och Lena Uppsäll.14

Sammanlagt 25 observationsrutor om 10
x 10 m sammanfattar likt referensytor denna
profil, i anslutning till befintliga stigar till de
båda topparna, 15 rutor på vägen till Stor-
snasen och 10 rutor till Högåsen. Dessa täck-
er ungefärligen in profilens växtsamhällen,
exponeringar och klimatförhållanden.15

Vegetationsprofilen fyller ett dubbelt syf-
te. Den utgör en beskrivning av de arter och
växtsamhällen som förekommer i området
och visar ungefärligt de olika samhällenas
och de enskilda arternas översta gränser.
Vegetationsprofilen ger samtidigt genom sin
sammanfattning i de 25 observationsrutorna
en möjlighet till löpande och återkomman-
de studier av de olika rutornas förändring
över tiden, på årsbasis eller över längre tid,
beträffande artsammansättning, skiktning
eller markkemiskt innehåll.16 Börjes egen
uppfattning var att vegetationsprofilen över
Enafors var den äldsta i världen i sitt slag,
näst efter en på Kilimanjaros sluttning i
Afrika.17

Vegetationsprofilen framgår i sin helhet
av figuren på föregående sida. Denna är be-
skriven utifrån 61 olika karakteriserande
växtsamhällen eller vegetationstyper. Dess
sträckning i plan visas även där intill. Obser-
vationsrutorna framgår av samma figur.
Dessa lades ut efter mycken diskussion av
författarna 1974, och observerades sedan
var femte dag med avseende på träd och
buskars skottillväxt samt olika örters blom-
och fruktutveckling. För varje ruta upprätta-
des en skiss i plan i skala 1:100. Höjden över
havet angavs, och vegetationen i rutans
omgivning beskrevs med avseende på vege-
tation, lutningsförhållande och jordarter.
Själva rutan inventerades beträffande vege-
tationen, exponeringen och vatten- och
markförhållandena (jordanalys). För vissa
rutor, tre mot Högåsen och tre mot Stor-

snasen, upprättades dessutom terrängpro-
filer med en redovisning av träd- och busk-
skikt (höjd och utbredning) och fältskikt
(dominerande arter). Längs dessa lades ock-
så ut ett band av kvadratmeterytor för an-
givande av de olika arternas täckningsgrad
i %, fem jordprofiler togs och redovisades
längs terrängprofilerna. I vissa rutor borra-
des hål i träden för en åldersbestämning.18

Det skulle här föra alldeles för långt att i
detalj återge det som redan tidigare redo-
visats i den interimistiska rapporten från
1975. Denna finns tillgänglig såväl på Ena-
forsholm som i KSLA:s bibliotek. Med den
senare utgivna Vegetationskarta över de svenska
fjällen.19 låter detta sig emellertid göras på ett
mer översiktligt sätt.

För en nöjaktig förståelse behöver dock
några begrepp inledningsvis stå klara. Bäst
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sammanfattas de i figuren intill. Vegetations-
regionerna utgör den storskaliga indelning-
en av vegetationen i Sverige. Längst i söder,
ungefärligen täckande Skåne och Västkus-
ten, sträcker sig den mellaneuropeiska löv-
skogsregionen upp i vårt land. Norr därom,
ungefärligen följande norrlandsgränsen och
ekens nordgräns, möter den södra barr-
skogsregionen. Norr om denna, i sin tur,
och täckande två tredjedelar av landet, bre-
der den norra barrskogsregionen, taigan,
med huvudsakligen gran och tall, ut sig.

Medan utvecklandet av de två förra hu-
vudsakligen varit breddgradsbetingat, har
de följande vegetationsregionerna framför-
allt uppstått som en konsekvens av höjden
över havet. På ca 800–900 m.ö.h. i de södra
fjälltrakterna möter björkskogsregionen
(den subalpina regionen) och sträcker sig
till ca 950 m.ö.h. Höjderna blir betydligt
lägre ju längre åt norr vi kommer. Skogs-
gränsen kallas den gräns där den samman-
hängande björkskogen (Betula pubescens var.
czerepanovii) upphör. Gränsen för de översta
spridda björkarna brukar kallas för träd-
gräns. Beroende på topografin är dessa
gränser mer eller mindre flytande. Skogs-
gränsen ligger på ca 750 m.ö.h, och på Get-

ryggens södra sida, vid Storulvåns fjällsta-
tion, ligger trädgränsen på ca 840 m.ö.h.20

Ovanför trädgränsen befinner vi oss på
kalfjället, eller i den alpina zonen. Denna
brukar delas in i en nedre lågalpin region,
vilken sträcker sig så högt som blåbär och
lingon växer och klarar förvedningen (ca
1 300 m.ö.h i de södra fjällen, ca 1 100
m.ö.h. i de norra). På fjället blir resone-
manget om energi inte alls teoretiskt. Den
mellanalpina zonen tar vid, dominerad av
gräshedar och sent framsmälta snölegor
med mossor och lavar (ca 1 600 m.ö.h i de
södra fjällen, ca 1 200 m.ö.h. i de norra). I
den högalpina zonen finns det i regel inte
något sammanhängande växttäcke bland
block och snö. De enskilda växterna före-
kommer här i ental, med den i fråga om
vanlig logik gäckande isranunkeln (Ranun-
culus glacialis) som det mest uppmuntrande
exemplet. På de högsta höjderna i Jämt-
landsfjällen lyser det ofta gult. Här härskar
blocktäckande kartlavar av släktet Rhizo-
carpon, framför andra den vanliga kartlaven
(Rhizocarpon geographicum).

Vegetationsprofilen, de ”botaniskt-feno-
logiska linjerna” mellan Storsnasen och Ena-
fors respektive Enafors och Högåsen, är

Vegetationsregioner i
fjällen. De angivna vege-
tationstyperna avser de
som karterats inom ramen
för SNV-projektet att upp-
rätta vegetationskartor för
de svenska fjällen, jämför
med figuren på sidan 119
(efter Rafstedt, Fjällens
vegetation. Jämtlands län,
1984. Renritning: Hans
Antonson 2005).



125

unik på flera sätt, genom sin ålder, sin långa
utsträckning, sina noggranna dokumentatio-
ner och sitt då flervetenskapliga närmande.
Initialt blev den också grundligt dokumente-
rad. Någon systematisk studie av förändring-
en i rutorna över tiden är inte gjord efter
detta. Enstaka dokumentationer pågick dock
under (i början av) 1980-talet.

Även om det inte har dragits några gene-
rella slutsatser av försöket och belagts några
förändringar i de enskilda 100 m2-rutorna
över tiden, är det uppenbart att hela land-
skapet har förändrats sedan Bergstens från-
fälle. Några förändringar är synliga för blot-
ta ögat. Det sker sakta men säkert en igen-
växning av Enafors omnejd, inklusive dess
fjäll. Buskar och träd breder ut sig på bekost-
nad av den öppna ängsmarken. Det levande
mosaiklandskapet försvinner. Förklaringen

till detta torde förvisso vara komplex, den
som ligger närmast tillhands är dock en ute-
bliven hävd.

Fäbodbruket med sina utmarksbeten
upphörde under första halvan av 1900-talet.
Det är inte bara en förändrad jordbruksdrift
som är orsaken, utan också en omfattande
jordbruksnedläggning i hela området. Med
bönderna försvann betesdjuren nästan helt
från området, d.v.s. även från inägomarken.
Även klimatet har förändrats och blivit var-
mare, vilket gynnar etableringen av träd och
buskar allt högre upp i terrängen. Det är ett
rimligt antagande att landskapet förändrats
även på andra sätt än genom en igen-
växning. Tack vare vegetationsprofilen från
Enaforsholm finns ett mycket intressant och
kanske unikt forskningsmaterial tillgängligt
för fördjupade studier.

Mellanalpint. Enaforsholmskursbotanister på leden mellan Sylarnas fjällstation och Nedalen i Norge (ca 1 360
m.ö.h.) mellan Sylskalstöten och Templet med toppen Storsola (1 728 m.ö.h.). Kartlavarna på stenarna i förgrun-
den syns tydligt. (Foto: Kjell Lundquist, 28 juli 2004)
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Vegetationstyper och enskilda arter
utmed en vandring längs vegetations-
profilen till Högåsen och Storsnasen
Vilka växter kan  man möta på en vandring
utmed vegetationsprofilen? Här skall göras
ett litet urval bland den stora mångfald av
arter, växtsamhällen och landskapstyper som
vi påträffar och passerar.21

Åt norr kan vegetationsprofilen sägas
börja med ruta N1 på holmen och sluta med
ruta N10 på Högåsens topp. På vägen dit
kan det vara lätt att förlora sig bland säll-
synta och systematiskt svårutredda orkidéer
och svårbestämda Carex-arter.22

När vi har lämnat kulturmarkerna med
Enafors station bakom oss breder en stor
gölrik mosse ut sig åt norr och nordväst. Mer
än hälften av ytan upptas här av gölar och
lösa bottnar, medan den övriga delen består
av en ren mossevegetation. Sänker vi blicken
från horisonten, möter oss här hela gruppen

av myr- och mossarter som vi känner från
resten av landet. Risen rosling (Andromeda
polifolia), ljung (Calluna vulgaris), nordkråk-
bär (Empetrum hermaphroditum), dvärgtran-
bär (Vaccinium microcarpum), odon (Vaccini-
um uliginosum) och lingon (Vaccinium vitis-
idea), väver sig tillsammans med hjortron
(Rubus chamaemorus) och några små men
karakteristiska halvgräs.

Här återfinns till exempel den lilla tagg-
starren (Carex pauciflora), vanlig ängsull (Eri-
ophorum angustifolium) och den oansenliga
tuvade tuvsäven (Scirpus caespitosus). Den
senare växer, allt eftersom sommaren går
mot höst, från en fullkomlig anonymitet till
att successivt färga allt mer av myren orange,
från ljusare stråk till nästan flammande apel-
sinorange. Tuvsäven ger myren dess grund-
ton. I botten vandrar vi mjukt vidare på vit-
mossor av flera slag (Sphagnum spp.). I de
friska till fuktiga ängsfragmenten växer
vidare midsommarblomster (Geranium silva-
ticum). Här växer också ormrot (Bistorta vivi-
para syn. Polygonum viviparum), en av fjällens
viktigare nödgrödor med högt näringsvärde.
Groddknopparna har ett stort proteininne-
håll och en mycket god nötsmak. Bladen
och rötterna kan också ätas, färska eller kok-
ta.23 Fjällskallran (Rhinanthus minor ssp.
groenlandicus) och slåtterblomman (Parnas-
sia alpina) påminner om att dessa fragment
av hårdvallsängar tidigare slagits.

Den uppmärksamme hinner en bit fram
längs stigen också notera en hybridsvärm av
björkar, korsningar mellan dvärgbjörk (Be-
tula nana) och fjällbjörk (B. pubescens ssp.
tortuosa), med en intermediär bladform och
höjd de två arterna emellan. Här växter ock-
så den kulturhistoriskt intressanta och gan-
ska sällsynta skavfräken eller skäfte (Equise-
tum hyemale). Arten är rik på kisel och har
varit en viktig handelsartikel och bruksvara
för allmogen, till skurning och som poler-
medel.24 De s.k. norska växterna norsknoppa
(Gnaphalium norvegicum) och norsk pyrola
(Pyrola norvegica) påträffas också i ängssko-
gen.

Den dryga följande kilometern erbjuder
en mosaik av mossrika barrskogsfragment

En blandad myr av torra kärr och rismyrar/mossar.
Kvarstående gärdesgårdar skvallrar om en tidigare
myrslåtter på de före detta sidvallsängarna (till
vänster i bild). Idag kan de närmast karakteriseras
som blöta kärr. (Foto: Staffan Dahlén, 24 juli 2004)
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och torra kärr, fjällens vanligaste myrtyp.
Våra torra kärr utgörs mest av fattigkärr. Vid
en vandring i juni–juli lyser de lila av nord-
spiror (Pedicularis palustris ssp. borealis), sena-
re kommer de omisskännliga stänken av
ängsull och under högsommaren avslöjas de
i motljus av de, trots namnet, lime-färgade
breda bladen av blåtåtel (Molinia caerulea).

Halvvägs upp mot Högåsen möter vi för
första gången torta (Cicerbita alpina) och nord-
isk stormhatt (Aconitum lycotonum ssp. septen-
trionale), ett par av de frodiga ängsskogarnas
karaktärsarter. Fältskiktet blir allmänt rikare,
här blandas ängsbjörkskogens arter med den
mossrika granskogens, beroende på mikro-
topgrafi, vatten- och näringstillgång.

Studium av den gölrika mos-
sens ris, halvgräs och övriga
arter på Enaforsholmskursen
2004. (Foto: Niklas Svan-
holm, 24 juli 2004)

Mossens mikrokosmos.
Dvärgbjörk, odon, rosling
och ljung i en röd vitmosse-
tuva. (Foto: Niklas Svan-
holm, 24 juli 2004)
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I en huggen ledningsgata har det utveck-
lats en högörtvegetation med, förutom torta
och nordisk stormhatt, mjölkört Epilobium
angustifolium) med en söt äpple-ärtorsma-
kande stjälkmärg,25 flädervänderot (Valeria-
na sambucifolia), älggräs (Filipendula ulma-
ria), smörblomma (Ranunculus acris) och
kärrfibbla (Crepis paludosa). Här kryper även
lite overkligt stenbär (Rubus saxatile) om-
kring, som även ger en god skörd av rubiner.

Fortsättningen upp genom ängsgransko-
gen ger än växtrikare förhållanden. Berg-
grundens (kalkfyllit) påverkan är påtaglig.
En efter en tillkommer de mer eller mindre
kräsna arterna: liljekonvalj (Convallaria maja-
lis), maskros (Taraxacum spp.), hultbräken
(Phegopteris connectilis), kabbleka (Caltha palus-
tris), brudsporre (Gymnadenia conopsea), jung-
fru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) och
kransrams (Polygonatum verticillatum).26

Där skogen släpper taget om stigen möter
ett södersluttande backkärr. Här ligger ob-
servationsruta N8, ett rikkärr, mellan ett
torrare fattigkärr åt öster och en frodig
björkskog med graninslag åt väster. Artrike-
domen i rutan är stor, hela 48 kärlväxtarter
kunde räknas in vid inventeringen 1974. Vi
känner de flesta redan, men några speciellt

uppseendeväckande och karaktärsgivande
skall nämnas. På försommaren blommar det
här gyllengult av gullspiror (Pedicularis oede-
ri), förekomsten av tvåblad (Listera ovata) är
påfallande stor. Av ytterligare andra orkidé-
er möter vi grönkulla (Coenoglossum viride),
korallrot (Corallorhiza trifida) och hybriden
mellan brudsporre och jungfru Marie nyck-
ar. Mindre framträdande i väven, så länge
man inte sätter sig på huk, men lika sköna,
möter här framför andra fjällögontröst (Eu-
phrasia frigida), fjällruta (Thalictrum alpi-
num), björnbrodd (Tofieldia pusilla), tätört
(Pinguicula vulgaris) och i bottenskiktet den
mjuka mosslika dvärglummern (Selaginella
selaginoides).27

I ett laggkärl en bit högre upp växer stor-
sileshår (Drosera anglica syn. Drosera longi-
folia). Få kan undgå att fascineras av dess
insektfångande. Det ovanligare, mer kon-
kurrenskänsliga rundsileshåret (Drosera
rotundifolia) växte också här tidigare, möj-
ligen kan den nitiske botanisten fortfarande
finna henne i de öppnare kärrkanterna.

Många har rastat på Högåsens topp, eller
vid telemasten. Trots att vi inte befinner oss
ovanför träd- eller ens skogsgränsen, så har
Högåsen faktiskt lite drag av kalfjäll. Här

Torta eller fjälltolta (Cicerbita alpi-
na) i närbild i ängsgranskogen på
Högåsens sluttning. (Foto: Staffan
Dahlén, 24 juli 2004)

Fjällelexiret mjölke, mjölkört eller
rallarros (Epilobium angustifolium)
tillhör högörtvegetationen på Hög-
åsen. Bilden från Snasastugans
hållplats, 5 km från Enaforsholm.
(Foto: Kjell Lundquist, augusti
1992)

Brudsporre (Gymnadenia conop-
sea) i ett rik backkärret på Hög-
åsens sluttning. (Foto: Staffan
Dahlén, 24 juli 2004)
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påträffar vi för första gången både ripbär
(Arctostaphylos alpinus), den till marken hårt
pressade krypljungen (Loiseleuria procum-
bens) och styvstarr (Carex bigelowii).

Det botaniska utbytet på färden från Ena-
forsholm till Högåsen är rikt. Ändå har alls
inte alla växter avhandlats, varken kulturens
relikta arter i Enafors by eller rikkärrens
halvgräs och de mest sällsynta orkidéerna,
och inte heller mossorna och lavarna. Här
finns och blir över. Färden tillbaka går längs
den så kallade Silverstigen med skimrande
gråviden och fjällbjörkar i motljuset, i både
backkärr och torrare kärr, ner till myr-
markerna på båda sidor av Fiskbäcken.

Åt söder kan vegetationsprofilen sägas
börja med ruta S1 på holmen och sluta med
ruta S15 på Storsnasens topp. De första tre
kilometernas vandring går i en mossrik gran-
skog, längs relativt nyupptagna och åter-
planterade hyggen i den förhållandevis
breda kil av granskog som löper här mellan
stigen och väg E 14 åt höger. I ett enda slag
förändras plötsligt det fysiska landskapet,
och med det landskapsbilden och känslan.
Vid Brattåsbäcken slutar granskogen, vidder-
na öppnas, Brattåsmyren breder ut sig och
hela Snasahögsmassivet träder fram i fullt
majestät.

Vi fortsätter ut på den blandade myren av
mer eller mindre torra kärr och rismyrar/
mossar. Tallen förekommer endast som en-
staka individer eller i små bestånd i Enafors-
området. Börje Lövkvist redogjorde årligen
för omfattande borrningar för en ålderbe-
stämning av Högåsens tallar. Han påvisade
en tillväxtrytm i cykler om både 17 och 90 år,
korresponderande mot cyklonernas rytm.
De äldsta tallarnas ålder skulle därvidlag
uppgå till ca 450 år.28 Åke Bruce lät borra i
en levande större tall under 2004 (ca 2 km
från Enafors). Åldern på denna tall har fast-
ställts till drygt 270 år, d.v.s. den började växa
på 1730-talet,29 en kort tid efter att Armfeldts
karoliner mötte sitt öde inte långt därifrån.

Överraskande, på gränsen till överrump-
lande, möter oss Snasahögvallens gamla fä-
bod i granskogen, där den sista myren slutar.
Idag utgör den en glänta i skogen, ett ljust

rum i det mörka, en blomsteräng vid fjällets
fot. Här kan möta se både fjällgräsfjärilen
(Erebia pandrose) och den vanliga grodan
(Rana temporaria), fjällets enda groddjur.
Floran är rik. Från det norska ängsbruket
känner vi hamling av fjällbjörk.30 Andra
exempel i Jämtland finns vid Åreskutans fot,
Huså by.31 I det större parti av ängsbjörkskog
som utvecklats vid Silverfallets fot, finner vi
flera urgamla björkar vilka indikerar lövtäkt
och ett tidigare mycket öppnare landskap.
Deras form avviker från de övriga björkarna

Observationsruta N8, längs stigen mot Högåsens topp
ca 640 m.ö.h. i kanten av ett rikkärr, innehåller hela
48 olika kärlväxtarter varav en stor mängd orkideer
och gullspiror. Om inget annat anges är mörkgröna
trädsymboler gran och ljusgröna björk. (Efter Löv-
kvist, Löfgren, Pettersson och Uppsäll, 1975. Renrit-
ning: Hans Antonson)

En fluga har råkat
illa ut och fastnat i
ett storsileshår
(Drosera anglica
syn. Drosera longi-
folia) i laggkärret
till en mosse på
Högåsen. (Foto:
Niklas Svanholm,
24 juli 2004)
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Mot Storsnasen och förtoppen Ingolvberget över Brattåsmyrens spänger. Tuvsäven (Scirpus caespitosus) har börjat
glöda på myren. Snart skall både myren, björkarna och fjället flamma för fullt. (Foto: Kjell Lundquist, 27 augusti
2005)

Flerhundraårig tall (Pinus sylvestris) i kanten av en
hällmark längs leden mot Silverfallet. (Foto: Kjell
Lundquist, 31 juli 1994)

Öster om Snasahögvallen, inne i granskogen, finns
områdets allra största och äldsta fjällbjörkar. Dessa ser
ut att ha vuxit i ett mycket öppnare landskap och upp-
visar dessutom spår av tidigare hävd, hamling. (Foto:
Kjell Lundquist, 7 juni 2005)
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genom sina knotiga, kandelaberlika, grenar
och knöliga stammar.

Vid Silverfallet, eller strax nedanför,
brukar det inte vara svårt att få syn på den
kanske mest spektakulära och samtidigt
mest betydelsefulla fjällväxten i ett historiskt
botaniskt-hortikulturellt perspektiv. Det är
arten med ett av växtvärldens allra vackraste
namn, Angelica archangelica, ängel ärkeängel,
eller fjällkvanne. Den utgör en av de fyra
växter som Nordens botanister gjort sig
stolta över: skörbjuggsört/dansk skörbjuggs-
ört (Cochlearia officinalis och C. danica),
hjortron, baggsöta (Gentiana purpurea) och
fjällkvanne (den enda nordliga art som
vandrat in i kontinentens örtaböcker, om-
kring 1568).32

Efter bara ett par steg i branten förändras
floran: fjällviol (Viola biflora), fjällkåpa (Al-
chemilla alpina), dvärgdunört (Epilobium ana-
gallidifolium) och lappljung (Phyllodoce caeru-
lea). I den mäktiga branten på andra sidan
Silverfallet häckade tidigare fjällvråk (Buteo
lagopus). Växttäcket luckras upp allt mer,

och kalfjället närmar sig, den riktiga alpina
zonen.

Vi lägger kanske speciellt märke till fjäll-
veronikan (Veronica alpina) och gullbräckan
(Saxifraga aizoides), en försiktig svensk flagg-
ning med lila stänk av svarthö, men i ännu
högre grad rosenroten (Rhodiola rosea), en av
den moderna hälsokostbranschens storsälja-
re. Små blåklockor klingar, fjällögontrösten
(Euphrasia frigida) tröstar, smörblommor,
fjällmaskrosor, fibblor och gullris blinkar
som ledljus, binkor och fjällskäror ger en

Silverfallet, vy strax ovanför Snasahögvallen. Vegeta-
tionszoneringen framgår klart: barrskogsregionen,
fjällbjörkskogen med gråvidestråk och kalfjället ovan-
för denna. Vandringsleden går på den högra sidan om
passet. (Foto: Niklas Svanholm, 25 juli 2004)

Silver och guld. Fjällkvanne
(Angelica archangelica) i bäck-
stråk på Storsnasens nordöstra
sluttning omgiven av ripvide (Sa-
lix glauca) (överst) och lappvide
(Salix lapponum). (Foto: Kjell
Lundquist, 27 augusti 2005)

Lappljung (Phyllodoce caerulea). (Foto: Niklas Svan-
holm, 25 juli 2004)
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trädgårdstusch, vitmåror utmålar hopp om
framtida viktminskning, ormrotsblomställ-
ningar retar aptiten och överblommade
gullspiror visar emellanåt det allmänt mer
vätxrika sammanhanget.

Vandringen från trädgränsen i den låg-
alpina regionen upp till drygt 1 100 meters
höjd, och till en välförtjänt lunch vid jokken
i Ingolvskalet, där också stigen mot Stor-
snasens topp åt öster tar vid, är både lätt och
svår att vegetationsmässigt karakterisera. Å
ena sidan ser det nästan likadant ut hela
tiden, om man låter blicken svepa översikt-
ligt över passet. Å andra sidan är marken
mycket orolig, med en ständig växling av
mindre sammanhängande växtsamhällen.
Vegetationsprofilen har vid ruta S9 (ca 935
m.ö.h.) vikt av i en mjuk medsols båge med
de sex återstående rutorna upp till Stor-
snasens topp. Utmed vandringen syns olika
frostmarksfenomenen, både mindre jord-
tuvor där det är flackare, och större flytjords-
valkar där lutningen är större och där vege-
tationen är tät och marken utan sten.33

Inför den väntande toppbestigningen
vilar vi andra bland alla fjäll-växter, fjäll-
bräken (Athyrium distentifolium), fjällsyra
(Oxyria digyna), fjällgentiana (Gentiana niva-
lis), fjällviol, fjällruta och fjällveronika. Polar-
ullen (Eriophorum scheuchzeri), eller fjälltussen
som den ibland kallas, har också börjat dyka
upp. Den förekommer vid stränder av grun-
da gölar, vid bäckar och diken, på blöta
myrar och vid snölegor och kan växa ända

upp i högalpin region. Först när man satt sig
ner och sätter termosen i gräset upptäcker
man den lilla dvärgfingerörten (Sibbaldia
procumbens), vars blad spelat spratt och låtsas
tillhöra fjällkåpan.

Drygt 350 höjdmeter innan toppen på-
träffas lappspiran (Pedicularis lapponica) med
gulvita krokblommor, och med en doft som
både förför och förvirrar den som tar sig tid
att lägga sig på knäna och känna efter: lilje-
konvalj! Här växter gott om groddlummer
(Huperzia selago ssp. arctica). De två arterna
av kattfot finns också på sluttningen, den
vanliga kattfoten (Antennaria dioica) och fjäll-
kattfoten (Antennaria alpina).

Två blomväxter karakteriserar kanske
mer än andra den mellanalpina regionen på
väg upp mot Storsnasens topp, nämligen
den till en mossa förväxlande lika och mjuka
ljungarten mossljung (Cassiope hypnoides)
och den alpina zonens eget underverk i
fråga om överlevnad, isranunkeln (Ranuncu-
lus glacialis). Flera är de författare och bo-
tanister som förundrats över den artens
överlevnadsförmåga i snölegekanter, ränni-
lar mellan block och is och på sent fram-
smält och jäsande jordplättar. Stjärnbräckan
(Saxifraga stellaris) hör också hemma i detta
sammanhang, liksom flera vitblommande
korsblommiga arter.34

Ruta S15 ligger på Storsnasens topp
(1 463 m.ö.h.). Marken är stenig och blockig
till ca 60%. Det finns här inget samman-
hängande växttäcke, men fortfarande häng-

Likt en grön seg lava rör
sig jorden nedför fjället.
Flytjordsvalkar på Stor-
snasens östra sluttning
(Foto: Kjell Lundquist,
27 augusti 2004)
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er sex arter med: mossljung, dvärgvide, is-
ranunkel, fjällglim, styvstarr och en fryle-
art.35 Utsikten är fri åt alla håll, hela kom-
passvarvet runt. Är det soligt och klart syns
röken stiga från smältverket i Kopperå i
Norge i nordväst, pisterna lysa som ljusgröna

stråk på sluttningarna i Storlien och Enafors
och Enaforsholms byggnader ligger som en
utströdd hand ljusgula ärtor i skogen i norr.
Högåsens telemast är ett gott riktmärke.
Magnifik är också vyn åt nordöst med Enans
meanderslinga, avknoppade korvsjöar och

Mossljung (Cassiope hypnoides) och dvärgvide i mossa. Mossljungen dyker
upp i övre delen av lågalpin region och är en viktig karaktärsväxt i den mel-
lanalpina zonen. Den växer vid snölegor, på översilningsmark, på fukthedar
och vid mindre vattendrag. Arten kräver en god snötäckning. (Foto: Niklas
Svanholm, 25 juli 2004)

Sent blommande polarull (Eriophorum scheuchzeri) invid en likaså sent
framsmält snölega vid Norra Fiskåa, väster om Sylarnas fjällmassiv i Norge.
(Foto: Kjell Lundquist, 29 juli 2004)

Den liljekonvaljdoftande lapp-
spiran (Pedicularis lapponica)
från ovan, på torrare ris- och gräs-
hedar i gränsen mellan lågalpin
och mellanalpin region på Stor-
snasens västsluttning. (Foto: Staf-
fan Dahlén, 25 juli 2004)

Groddlummer (Huperzia selago
ssp. arctica), den mer bekanta
lopplummerns fjällform. Grodd-
lummern går högt upp i högalpin
region och känns lätt igen på de
platta ovala groddknopparna i de
övre bladvecken, vilka hoppar iväg
som ’loppor’ då man slår till eller
lätt knäpper på växten. (Foto: Nik-
las Svanholm, 25 juli 2004)
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utlopp i Ånnsjön, den fantastiska fågelsjön.
I söder skymtar Helagsfjället i Härjedalen,
liksom Sylarnas fjällmassiv. I sydväst kan
blicken leta sig långt in i Norge.

Det är dags skriva namnet i Storsnasens
toppbok, och lägga ytterligare några stenar
på toppröset. Det fattas nu bara en kungs-
örn (Aquila chrysaetos) seglande mot himlen,
för de riktigt långa och fulla perspektiven,
både de yttre och de inre …

Pröva icke vart varje ditt steg för dig:
Endast den som ser långt hittar rätt.

                      Dag Hammarskjöld, 1925–1930.36

Amerikanare, kanadensare, ryssar
och japaner. Försök med olika barr-
träd, planteringsstrukturer och
skötselregimer över femtio år

För den uppmärksamme och skarpögde
besökaren på Enaforsholms egendom, men
även för den som till exempel vandrar den
gamla materialvägen längs järnvägen från
Storlien till Enafors, är det något som inte
riktigt stämmer med skogen och barrträden.
Vid en närmare titt ser man att det inte bara
är vanliga granar, tallar eller enar som växer
i skogen.

Mellanalpint. Mot toppen (ca 1 300–1 400 m.ö.h.).
Berg och sten upptar merparten av ytan, däremellan
mer eller mindre bar jord. Blott fragment av ett sam-
manhängande växttäcke, annars spridda växter. Den
vanliga kartlaven (Rhizocarpon geographicum) bör-
jar framträda allt tydligare på stenarna. (Foto: Staf-
fan Dahlén, 25 juli 2004)

Storsnasens toppröse (1 463 m.ö.h. + rösets höjd). Att
skriva sitt namn i toppboken tillhör god och klassisk
fjällvandringssed. (Foto: Kjell Lundquist, 31 juli
2005)
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För precis femtio år sedan, 1956, plante-
rades de allra första främmande barrträden
på Enaforsholms egendom. Holmens granar
fick då amerikanska, kanadensiska, ryska
och japanska lekkamrater. Enaforsholm fick
såväl internationella barrträd som sitt eget
fjällpinetum.37

Huvudman för de första barrträdsplante-
ringarna var inledningsvis Sällskapet för
praktisk skogsförädling, sedermera För-
eningen skogsträdsförädling. Planteringar-
na utfördes som ”orienterade studier” i form
av ett ”Arboretum” på Holmen, ett slags be-
ståndsarboretum där arterna planterades i
grupper mellan 18 och 44 exemplar i små,
delvis utvidgade, luckor i ett äldre gran-
bestånd av fjällskogskaraktär. Syftet var här
att följa utvecklingen hos arterna på en all-
mänt frostlänt lokal.38

Planteringar gjordes också i form av
”observationsförsök” på Mossbäckshöjden,
längst västerut på akademins skifte längs
järnvägen mot Storlien. Avsikten var i detta
fall att i demonstrationssyfte följa de utländ-
ska trädslagens utveckling på ett starkt expo-
nerat hygge.39

Sällskapets planteringar pågick under
fyra år, 1956–1959. Under denna tid plantera-
des tio barrträdstaxa40 i pinetet på Holmen.
De två observationsförsöken på Mossbäcks-
höjden planterades 1957 med contortatall
(Pinus contorta) och med engelmannsgran
(Picea engelmannii) (1957). Försöken har
inte bildat underlag för någon egen eller
större sammanfattande studie, dock ingår
contorta-försöken i en generell studie som
beskrivs nedan41. Försökens nytta för exem-
pelvis skogsindustrin eller för grundforsk-
ningen kan därför inte beskrivas här.

De tio barrträdsslagen utgörs av vanliga
granar, ädelgranar, tallar, lärkar och doug-
lasgran. Ädelgranarna utgörs av berggran
(Abies lasiocarpa) hemmahörande i västra
Nordamerika och pichtagran (Abies sibirica)
från nordvästra Ryssland-Manchuriet, Kam-
tjatka och Turkestan. Den senare förekom-
mer också i ett par exemplar i Enaforsholms
försöksträdgård. Granarna är tre, vitgran
(Picea glauca) från norra Nordamerika, Ka-

nada, Alaska och norra USA, engelmanns-
gran (Picea engelmanni) från västra Nord-
amerika och svartgran (Picea marianii) från
norra Nordamerika, Kanada och norra
USA.

Tallarna utgjordes dels av den i svenskt
skogsbruk så omdiskuterade contortatallen
(Pinus contorta) med hemortsrätt i västra
Nordamerika, från Alaska till norra Kalifor-
nien, dels Pinus albicaulis, närstående räv-
svanstallen (Pinus aristata) men utan ett eget
svenskt namn, härrörande från höga höjder
vid Klippiga bergens norra delar. Dels sibi-
risk cembratall (Pinus cembra ssp. sibirica)
från Sibirien och Mongoliet. Den senare
växer på Holmen, men bara i ett exemplar i
trädgården. Lärkarna utgörs av både sibirisk
lärk (Larix sibirica) från Sibirien, Tien-shan
och Mongoliet och kurilerlärk (Larix gmeli-
nii var. japonica) från södra Kurilerna och
Sachalin. Douglasgranen (Pseudotsuga men-
ziesii ), slutligen, är hemmahörande i British
Columbia, Kanada. Redan 1966 hade emel-
lertid de 30 exemplaren gått ut, trots att de
härstammade från samma höjd över havet i
Kanada som Enaforsholm ligger på.42

De tre försöken överfördes redan 1960
från sällskapet till Institutionen för skogs-
föryngring vid Skogshögskolan. Samtidigt
ställdes ny försöksmark till förfogande på
Enaforsholm. Lockande var bl.a. skogs-
meteorologiska undersökningar och skogs-
odlingsförsök i anslutning till de temporära
klimatstationerna som upprättats. Under de
följande tio åren (1961–1971) lades 11 nya
försök ut, alla på akademins skifte på andra
sidan nuvarande väg E 14, längs Enan åt
väster, de flesta hitom Mossbäckshöjden.

Försöken är av mycket varierande slag,
observations- eller demonstrationsförsök
såväl som regelrätta blockförsök med upp-
repade försöksled. Göran Wallberg, närmast
ansvarig för försöken, framhöll problemen
med att finna tillräckligt stora och homo-
gena lokaler i omgivningarna, för att det
skulle vara möjligt att kalibrera de olika
resultaten.

Alla försöken är utförligt presenterade
och redovisade av Göran Wallberg och
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Kurilerlärken (Larix gmelinii var. japo-
nica) från södra Kurilerna och Sachalin
utgör en av ett tiotal snarlika arter som
växer i de nordliga låglandsområdena.
Beståndet på Holmen planterades 1956.
Bland pinetets arter är kurilerlärken den
främsta överlevaren. Mitt inne i bestån-
det kan förnimmelsen uppstå att vara
förflyttad till en japansk klosterträd-
gård. (Foto: Kjell Lundquist, augusti
2005)

ENAFORSHOLMS PINETUM. (Original i KSLA:s
arkiv. Layout: Hans Antonson 2005)

  1) Abies sibirica, 1957
  2) Abies lasiocarpa (frostskadade, 1959,

Washington State, USA
  3) Pinus albicaulis, 1959, Montana, USA
  4) Larix gmelinii var. japonica, 1956, södra

Sachalin, Ryssland
  5) Pinus contorta, 1956, Alberta, Kanada
  6) Pseudotsuga menziesii (planteringen ut-

gången)
  7) Picea engelmannii (ett par förkrympta

trädrester), 1956
  8) Abies lasiocarpa, 1956, British Columbia,

Kanada
  9) Picea glauca, 1956, British Columbia,

Kanada
10) Picea mariana, 1959, Fairbanks, Alaska
11) Larix sibirica, 1959, Arkangelsk, Ryssland

Gustaf Sirén i rapporten Skogsodlingsförsök
vid Enafors (1974). Ytterligare löpande redo-
visningar föreligger också och olika kom-
pletterande planteringar har också utförts.
Detta är emellertid inte rätt forum för en
ytterligare fördjupning. Några kommenta-
rer från den första generations planteringar
kan ändå äga allmänt intresse.

”Vid kalhuggning och granplantering i
kärva klimatlägen är risken stor för frost-
skador på granplantorna, och markens pro-
duktionsförmåga utnyttjas dåligt under
plantornas etableringsfas”, skriver Björn Elf-
ving inledningsvis i en avrapportering av det

jämförande försöket med olika trädslag un-
der en skärm av befintliga träd (nr 7). ”Ge-
nom att lämna en skärm vid avverkningen
kan frostrisken dämpas och markens pro-
duktionsförmåga i viss mån tillvaratas.”43

Delförsöket med gran (med en plante-
ringstäthet av ca 2000 plantor/ha) under-
söktes också närmare 1990. Själva skärmen
beräknades då ha vuxit med 44 skogskubik-
meter (på 27 år), med en försening hos de
planterade plantorna på 5 år som följd. Det-
ta beräknades till en produktionsförlust på
18 skogskubikmeter hos ungplantorna av
gran. Beräkningar gjordes även för tidigare
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Berggranen (Abies lasiocarpa) från västra
Nordamerika förekommer i två populationer och
provenienser på Holmen. Bilden visar ett be-
stånd från Cascade and Olympic, Washington
State, USA, planterat 1959, med konstanta och
svåra frostskador i topparna på de delar som
inte skyddas av snön. De krossade barren doftar
gott, apelsin/citron eller balsam. (Foto: Kjell
Lundquist, augusti 2005)

Pinus albicaulis, White Bark Pine på engelska, t.h. växer i de norra delarna
av Klippiga bergen (ca 1 500 m.ö.h. i de norra trakterna till ca 3 000 m.ö.h.
i de sydligaste delarna). Beståndet, från Little Belt i Montana, USA, från
2 530 m.ö.h, planterades 1959. Av de 21 planterade exemplaren lever idag
bara en knapp handfull. (Foto: Kjell Lundquist, augusti 2005)

Pichtagranen (Abies sibirica), den sibiriska ädelgranen,
ovan, förekommer i nordvästra Ryssland-Manchuriet, Kam-
tjatka och Turkestan och utgör en av ett femtiotal arter inom
släktet Abies. Ädelgranarna förekommer i den norra tempere-
rade regionen både i Gamla och Nya världen. Pinetets pichta-
granar planterades 1957 och är av en okänd proveniens.
Exemplaren i det utsatta läget i trädgården har länge kämpat
mot svåra vinterförhållanden och frusit tillbaka. Först de
senaste åren har de
skjutit ordentlig fart.
Stora bestånd av pich-
tagranar förekommer
också längs material-
vägen mot Storlien
innan Visjön. (Foto:
Kjell Lundquist, au-
gusti 2005)

avverkningar. Tillsammans beräknades skär-
men och granplanteringen ändå att ge ett
produktionsnetto. ”Vi har alltså vunnit ytter-
ligare något totalt sett på att vänta, under
förutsättningen att skärmen kan avverkas
utan att underbeståndet skadas”, konklu-
derar Elfving. Skärmen kan visa sig ytterliga-
re fördelaktig om planteringen på den
skärmavverkade halva ytan visar sig drabbas
av större avgångar p.g.a. frost än den där
skärmen står kvar. Dessa senare resultat före-
ligger dock ännu inte.44

Proveniensförsöket med contortatall (nr
11) ingår i en serie om 24 olika försök för-

delade över hela Norrland. Försöket upp-
visar (1988) en liten skillnad i överlevnad
(58%), tillväxt (6,3 m2 sk/ha x år) och ut-
veckling (övre höjd 7,1 m) mellan de elva
provenienserna från British Columbia och
Alberta i Kanada.45

Det orienterande frostskyddsförsöket (nr 12)
på Mossbäckshöjden ingår även i en försöks-
serie för att belysa en riklig björkförekomsts
inverkan på utvecklingen av unga tall- och
granbestånd på olika lokaler i norra Sverige.
Försöket har redovisats tidigare, senast 1982
av Börje Folkesson och Ulf Bärring. I Ena-
fors studerades effekten av mikroklimatet på
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de planterade granarna och tallarna som en
följd av olika behandling av lövslyet (1–2 m
högt och tätt vid planteringen 1968): orört
lövsly, stambesprutning samt nedhugget och
utburet lövsly och besprutade stubbar. Resul-
tatet är intressant, men pekar i lite olika rikt-
ningar för tall och gran. Granen noterades
ha missgynnats, åtminstone initialt, av en
total friställning och drabbats av frostskador.

Å andra sidan uppvisar det icke lövröjda för-
söksledet både minst avgång och minst frost-
skador. En viss tendens till ökad medelhöjd
visas också på de lövröjda ytorna efter några
år. Försöket behöver således utvärderas även
på längre sikt. Tallen har däremot entydigt
gynnats av lövslyröjningen.46

Göran Walllberg skrev 1974 att ”av de

FÖRSÖKSPLANTERINGAR VID ENAFORS, Översiktskarta efter Wallberg 1974. På
originalkartan saknas försök nr 9 och nr 15. Layout AKT-landskap 2005.

1) Enaforsholms Pinetum (samling av barrträd, tidigare kallat
”Arboretum”), planterat 1956–1959 (Se kartan på sidan 136).

2) Observationsförsök med contortatall (Pinus contorta) på Moss-
bäckshöjden, utlagt 1957.

3) Observationsförsök med engelmansgran (Picea engelmannii)
på Mossbäckshöjden, utlagt 1957.

4) Jämförande trädslagsförsök (gran, tall, berggran, contortatall
och sibirisk lärk) på Mossbäckshöjden, utlagt 1961–1963.

5) Jämförande trädslagsförsök under skärm av gran och björk
(contortatall, tall, gran och berggran) på Fiskarstugeåsen,
utlagt 1961–1963.

6) Jämförande trädslagsförsök (gran, tall, contortatall, berggran
och sibirisk lärk) norr om E 14 vid bron över Enan, utlagt
1962–1963.

7) Jämförande trädslagsförsök under skärm av äldre gran och
någon björk (contortatall, tall, gran och berggran) på Fiskarstuge-
åsen, utlagt 1962–1968.

8) Observationsförsök i anslutning till klimatstation (tall, gran,
contortatall och berggran) på Björnberget, utlagt 1962.

9) Observationsförsök i anslutning till klimatstation (tall, gran,
berggran och contortatall) på Heravallen, utlagt 1962–1963.

10) Observationsförsök i anslutning till klimatstation (gran och
berggran) på Björnberget, utlagt 1963.

11) Proveniensförsök med contortatall (Pinus contorta) på
Björnberget, utlagt 1968.

12) Frostskyddsförsök med björksly för tall och gran på
Mossbäckshöjden, utlagt 1968.

13) Jämförande artförsök (vårtbjörk och
glasbjörk) och försök med barrrot/
torvkruksplantor norr om E 14
vid bron över Enan, utlagt
1971.

14) Proveniensförsök med vårt-
björk (Betula pendula) på
Björnberget, utlagt 1971.

15) Försök med ”sumplärk”,
tamarack eller kanadalärk
(Larix laricina) på en av
myrarna väster om E 14
och bron över Enan, utlagt
1974.
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1000 st Picea Engelmanni som planterades
1957 [på Mossbäckshöjden] finns nu blott
enstaka exemplar, 10–20 st, kvar i livet. Fros-
ten har tuktat dem hårt och en enstaka plan-
ta på 10 cm har iakttagits.”47 I andra fall
handlar det om konstaterade  sorkskador:
”Försöket [nr 10] nedlagt sedan nästan alla
plantor dödats av frost och sork”. Lokal- el-
ler snarast mikrotopografins betydelse för
skärmtäthet och skärmavverkning diskuteras
också genomgående. I detta perspektiv
framstår å andra sidan tillväxten hos con-
tortatall, berggran och sibirisk lärk som än
mer anmärkningsvärd och spännande.

Ifråga om överlevnad bland pinetets arter
intar kuilerlärken den främsta platsen. 96%
av de 23 planterna har överlevt (1991) vilket
kan jämföras med 92% av den sibiriska lärk-
ens ursprungligen 24 plantor och 91% av
contortatallens 30 planterade exemplar. Här-
efter följer de två ädelgranarna på drygt
80%, den toppfrysande berggransprove-
niensen till dock blott 47%. Av engelmanns-
granarna återfanns blott 8% medan samt-
liga douglasgranar var döda.48

På Enaforsholms egendom möts redan
idag barrträd från nästan hela det norra
halvklotets barrskogsregion. En vetenskaplig
utvärdering av skogsförsöken har ännu inte
publicerats i sin helhet. Flera nya orter kan
på sikt också vara aktuella för en komplette-
ring av Enafors pinetum.

Locus amoenus, kryddgård,
försöksträdgård och gestaltat
sortiment. Om nattfroster och jord-
gubbar i Enaforsholms trädgård

Vad har Enaforsholms försöksträdgård som
andra platser kan sakna, men som är gemen-
samt med alla andra (riktiga) trädgårdar?
Jo, den är en ljuvlig plats, en locus amoenus,
som professor Sven-Ingvar Andersson tro-
ligen skulle ha svarat. Andersson har under
de senaste decennierna introducerat detta
och andra romerska begrepp i det svenska
trädgårdssamtalet.49

Contortatallar (Pinus contorta) på Holmen, från Ka-
nanaski, Alberta, Kanada, från 1 450 m.ö.h. och
planterade 1956, i mycket god tillväxt och kondition.
Contortatallen, en av ca 110 tallarter i Europa,
Asien, och Nord- och Mellanamerika, är vildväxande
i västra Nordamerika, från Alaska till norra Kalifor-
nien. ”Den har barr som en tall och bark som en
gran”, säger de som vill försöka känna igen den och
skilja den från våra inhemska barrträd. (Foto: Kjell
Lundquist, augusti 2005)

Växer det lärkträd på myren? Profesorerna Gunnar
Sorte, Börje Lövkvist och Sven-Uno Skarp inspekterar
försök nr 15, en plantering (1974) av ”sumplärk”, ta-
marack eller kanadalärk (Larix laricina) på en av
myrarna väster om väg E 14. (Foto: Kjell Lundquist,
augusti 1991)
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Trädgården före Bergsten
Före 1829 (den första detaljerade kartan)
vet vi inte något om själva platsen för dagens
trädgård, bakom Stora Huset på Enafors-
holm. Kunskapen är begränsad även för
tiden mellan 1829 och 1888 (laga skifteskar-
tan). Enligt Hans Antonsons bidrag i denna
bok fanns det små ängsmarker på holmen.
Mer ängsmark kom att anläggas senare. Vid
1800-talets mitt var holmen troligen period-
vis utnyttjad som betesmark för Grubb-
vallens fäbod i norr, platsen för Enafors
stationssamhälle.

Innan den mänskliga påverkan tog sin
början på Holmen, får vi därför föreställa
oss en frisk, en allt mer utglesad, granskog
med ett rikligt björkinslag och av allt bättre
produktivitet ju längre upp i sluttningen åt
norr vi kom. Läget bakom Stora huset skulle
dock visa sig komma att bli ett av de bästa
och kanske mest självklara för en komman-
de trädgårdsodling i området.

Vi vet inte med full säkerhet när Holmen
börjar bebyggas. Vi har hållpunkter i några
årtal när exempelvis avverkningsrätter och
mark köps. På 1870-talet, järnvägsplanering-
ens årtionde, rörde det sig i alla fall så pass
gott om folk att Stensaas dels öppnade en
lanthandel, dels drev en godshantering i
egen firma. Arbetare, nyinflyttade, klövje-
och vandringsledsfarande, kundkategorier-
na var flera, sommar som vinter.50 Det blev
efterhand ett logiskt beslut för Jens att flytta
till Enaforsholm, tillsammans med Maria
och hela familjen Stensaas. Hösten 1879 flyt-
tar de hit.51

Det torde vara att pressa källorna till det
yttersta, och delvis också att förfalla åt önske-
tänkande, att påstå att Enaforsholms träd-
gård nu hade fötts. Att hävda att det redan
nu bedrevs en odling av bär, grönsaker och
kryddor till husbehov och försäljning går
inte att belägga, men omöjligt är det inte.
Trädgårdskulturens allmänna inträde står
för dörren även i Västjämtland med den
annalkande järnvägsinvigningen. SJ hade
redan från 1862 sina egna trädgårdsdirek-
törer. Då Stensaas köpte sina första avverk-
ningsrätter i början av 1870-talet innehades

trädgårdsdirektoratet av författaren, pomo-
logen och 1800-talets store banbrytare inom
svensk trädgårdsodling, Olof Eneroth (1825–
1881). Både Eneroths och hans efterträda-
res, F. Hellman († 1877), insatser skulle ock-
så visa sig längs den jämtländska tvärbanan,
framför allt genom Östersunds förste di-
striktsträdgårdsmästare Hugo Lagerqvists
(1852–1927?) försorg. Lagerqvist anställdes
redan 1881. Han stannade i SJ:s tjänst i 36 år
och kom att ansvara för anläggandet av SJ:s
plantskola eller växtdepå i Östersund 1883.
Från Orsa i söder till Storuman i norr, och
från norska gränsen i väster till Bottenhavet
i öster skulle denna depå komma att förse
varje station och banvaktsstuga med ett för
trakten helt nytt och härdighetsprövat växt-
material. År 1884 planterades det vid alla
stationer och banvaktsstugor i Jämtland,
från Mörsil fram till norska gränsen, där-
ibland Enafors station. Några ungerska syre-
ner (Syringa josikaea) vid södra gaveln av
Enafors stationshus är idag spår av denna
planteringsverksamhet.52

I mitten av 1880-talet ligger den emeller-
tid där, Stensaas ”kryddgård”, en ca 28 m
bred och 18 m djup trädgård, 530 m2 enligt
laga skifteskartan, en ordentlig odlingslott,
se figuren på sidan 91.53 Om så är fallet
handlar det idag om en i stor sett obruten
125-årig trädgårdsodling på Enaforsholm.
Man skulle kunna tro att det var eller är
unikt i Jämtlandsfjällen, men så är inte fallet.

Ungefärligen samtidigt, 1884, tillträdde
den smått legendariske Johan Öberg (1861–
1934) sin post som länsträdgårdsmästare för
länets hushållningssällskap, en tjänst han
skulle komma att inneha i hela 44 år. Grund-
utbildningen hade Öberg förvärvat vid
Kungl. Lantbruksakademiens trädgårds-
skola på Experimentalfältet.54

Ulla Rylander visar att det i Jämtland och
Härjedalen funnits trädgårdar, i vår mo-
derna förståelse av begreppet, sedan början
av 1700-talet.55 Trädgårdar spirade vid offi-
cersboställen och prästgårdar, liksom hos
andra ämbetsmän och bland det framväxan-
de borgerskapet.56 Den allmänna uppfatt-
ningen har annars varit att det just inte har
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funnits några trädgårdar eller någon träd-
gårdstradition att tala om i Norrland. Ut-
gångspunkten för Rylanders arbete var att
spåra källmaterial inför en rekonstruktion
av trädgården till Huså herrgård från 1830-
talet, norr om Åreskutan, se karta på sidan
51. Material om flera andra trädgårdar i fjäll-
trakterna presenteras i hennes arbete.

Kryddgården är troligen det första som
trädgårdshistorikern lägger märke till och
intresserar sig för på Stensaas Enaforsholm,
men den är nog inte det mest intressanta ur
trädgårdssynpunkt. Att några arter som
planterades längs järnvägen och för att
smycka Enafors station, möjligen skulle ha
kunnat finna sin väg ner på Holmen och in
i kryddgården är inte en orimlig tanke. Be-
tydligt intressantare är istället den ”gräs-
plan” som är markerad norr om stora huset
på båda sidor om vägen på laga skifteskartan
(skifte nr 67 och 68).57 Gräsplanens två delar
skulle så småningom komma att fogas sam-
man och arrangeras till en, utan en särskil-
jande tillfartsväg, och prydligt gestaltas till
en gårdsrundel i droppform med en ovill-
korlig rundkörsel som följd.58 Enaforsholm
hade därmed fått sin gårdsrundel, ett av
herrgårdarnas och de större gårdarna signa-

lement under det sena 1800-talet, vilket
Maria Flink också illustrerar i sin historiska
skildring över trädgårdarnas historia i Sörm-
land. Enaforsholms gårdsrundel var också
omgiven av ett lägre trästaket, åtminstone
delvis för att skyddas från naggande kör-
ningar i kanten, kanske även för bete. I vart
fall kan det ses som en eftergift för estetiken
liksom planteringen mellan de två förstu-
kvistarna på huvudbyggnaden.59

Ängsväxter i Enafors,
ungefärligen på Grubb-
vallens tidigare slåtter-
ängsmarker: gulvial
(Lathyrus pratensis), fjäll-
skallra (Rhinanthus
minor ssp. groenlandi-
cus), rödklöver (Trifolium
pratense), kråkvicker
(Vicia cracca), röllika
(Achillea millefolium),
daggkåpa (Alchemilla sp.)
och bredbladiga gräs.
(Foto: Kjell Lundquist,
29 juli 2005)

Detalj av laga skifteskarta över Enafors 1885–1888
(karterad 1880) av Hugo Ruuth, över Stora huset,
Akademiflygeln och Ateljén och med ”kryddgård[en]”,
skifte nr 75, i fokus. (Originalskala 1:4 000. Lant-
mäteriverket, Gävle, Akt Y60-19:2)
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Bergstens trädgård och landskapliga
organisation

Sedan genom norra mellanriksbanan Sverige
öfver Jemtland kommit i oafbruten jernvegsför-
bindelse med Throndhjem har antalet turister som
besöka detta genom sin storartade naturskönhet
utmärkta landskap varit i ständigt stigande, och
det lider intet tvifvel att denna trakt, så snart
befolkningens företagsamhet hunnit bättre till-
godose de resandes billiga anspråk på bekvämlig-
heter, skall blifva bland de mest besökta av alla
som önska några veckor rekreera sig in en frisk och
skön natur. Många platser i jernvägens närhet
torde komma att som kurorter konkurrera med det
öfriga Sveriges.60

Det mesta är redan sagt om Alexander
Wilhelm Bergsten. Några ord är dock att
tillägga om honom som trädgårdsmästare,
eller snarare som landskaplig arkitekt. För
det är nog i den senare egenskapen han
framträder klarast, i en iscensättning av hela
sin egendom efter tidens smak, sitt eget

Enaforsholm under 1890-talets senare hälft. Man-
gården med huvudbyggnaden, härbret och sommar-
stugan avgränsade av ett stående trästaket. Del av
stallet till höger i bild. Den äldsta kända avbildning-
en av Enaforsholm. (Teckning av Emil Holmgren, För
svenska hem. Illustrerad familjetidskrift 1899)

Blågull eller Jakobs stege (Polemonium caeruleum) var
en av de 31 perenner som SJ förklarade vara härdiga i
Östersund och som även tillhandahölls i Östersunds
växtdepå från 1899. Arten trivs väl på Enaforsholm
och har också spridit sig lätt i trädgårdens omgivning-
ar. (Foto: Staffan Dahlén, 26 juli 2004)
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BEGREPPEN TRÄDGÅRD, KRYDDGÅRD OCH GRÄS-
PLAN. Begreppet trädgård är medeltida (trae-
garper i fornsvenskan) och betecknade då
samt under renässansen en ingärdad gård
med träd, företrädesvis fruktträd. Fram till
1700- och 1800-talen var stavningen trägård.
Andra medeltida gårdar med ett trädgårds-
innehåll kunde vara flera och betecknades
kålgård, kryddgård, örtagård, humlegård,
gräsgård, rosengård och apelgård. Det fanns
även gårdar i trädgårdens utkant: bigård,
djurgård och ruddamm.

Begreppet trädgård övertog under 1500-
och 1600-talen successivt det gamla gårds-
begreppets plats i trädgårdsavseende och så
småningom kom begreppet trädgård att om-
fatta även alla de andra trädgårdsdelarna.
För att nyansera vad trädgården verkligen
innehöll kom också efterleden -trädgård så
småningom, från 1800-talet och framåt, att
ersätta den tidigare efterleden -gård. Örta-
gården blev krydd-trädgård och trägården
blev frukt-trädgård, ett bruk av orden som
ursprungligen skulle ha tett sig både omöj-
ligt och tautologiskt.

Begreppet kryddgård är medeltida (forn-
svenska kryddagardher) och kan tolkas som
en plats för kryddor eller örter. ”Krydde-
gårdens” stora innehålls- och formmässiga
potentialitet på 1500-talet framgår av den
latinsk-svenska ordboken Synonymorum Li-
bellus (1587) där begreppet får korrespon-
dera både mot hortus [trädgård i allmän
betydelse], hortulus [liten trädgård] och vi-
ridarium [snarast en lustgård].

En fyllig presentation av kryddgården
återfinns i den svenske ämbetsmannen och
ekonomen Johan Risings (1616/17–1672)
lanthushållningstraktat Een Land-Book…
från år 1671. Kryddgården ”til Lust och
Köök”, menar Rising, kan antingen använ-
das till ”Läkekrydder”, ”Lustkrydder eller
Blommor” eller till ”Köökzkrydder”, och av
dessa antingen ”Rötter”, ”Kåhl” eller ”Sala-
ter”. Kryddgården ligger med andra ord
nära en vanlig trädgård med dagens språk-
bruk. Här kan begreppet krydda närmast
likställas med växt.

Åttio år senare ger oss den finländske
naturalhistorikern, linnélärjungen och eko-
nomiprofessorn i Åbo, Pehr Kalm (1716–

1779) en ögonblicksbild av kryddgårdens
innehåll. I hans bok En Kårt Berättelse, Om
naturliga stället, nyttan, samt skötseln af några
wäxter… från år 1751 skriver han om sina
erfarenheter av några växter. Om kanada-
liljan (Lilium canadense) meddelar han bl.a.
att den ”Är en prydnad uti en kryddgård
för dess präktiga blommor skul”. Om läke-
lobelian (Lobelia inflata) skriver han att den
”förtjenar ock dessutan et rum uti en krydd-
gård för des sköna blå blommor skul, ty
hon ser ganska täck ut, då hon står i blom-
ma”, tillägger han, och fortsätter: ”Man har
ock en lång tid haft den uti utländska träd-
gårdar för dess skönhet skul, fast man icke
wetat dess stora nytta i medicinen.” Krydd-
gården är alltså platsen för både det nyttiga
och det sköna.

Senare ordböcker och lexika missar lätt
begreppets nyanser och historiska glidning,
då dessa oftast tar fasta på dagens betydelse
av krydda och därmed gör även den äldre
kryddgården till en slags modern krydd-
trädgård, d.v.s en liten täppa med aroma-
tiska kryddväxter, eller ett ”trädgårdsland
med kryddväxter” som Nationalencyklope-
din uttrycker förhållandet.

Gräsplaner och gräsmattor är något nytt
vid den aktuella tiden, både som begrepp
och faktiska företeelser i svensk trädgårds-
gestaltning, under (senare delen av) 1800-
talet. Frånsett ett belägg (av gräsplan) från
år 1761 i en tryckt brevväxling, återfinner vi
inte begreppet gräsmatta förrän år 1852 i
en Ordbok öfver svenska språket, här i betydel-
se av mark som är bevuxen med ett tätt och
fint täcke av gräs, ofta liktydigt med gräs-
plan. Gräsklipparen uppfanns för övrigt så
sent som 1830 av engelsmannen Edwin
Beard Budding. Några år senare presente-
rades den i de svenska trädgårdstidskrif-
terna. Det första redovisade belägget för
gräsplan i trädgårdslitteraturen finns i Hand-
bok i svenska trädgårdsskötseln från år 1884, i
kapitlet om trädgårdsanläggningskonst, av
Erik Lindgren, Axel Pihl och Georg Löwe-
gren.
(Lundquist 2000 s. 42–44; Lundquist 2005,
B13–35, B 14–21; Rising 1671, s. 51–55;
Kalm 1751, s. 23–25; Nationalencyklopedin
online (oktober 2005), ”kryddgård”)  ❖



144

sinne och med beaktande av platsens natur-
liga förutsättningar. Arkitekturen definieras
ofta som en estetisk organisation av praktisk
verksamhet. På Enaforsholm organiserar
Bergsten estetiskt egendomens olika delar
och nyttigheter, såväl i praktiken som i sitt
konstnärskap. Helheten, präglad av Berg-
stens ande, blir större än de enskilda delarna
tillsammans. Han blir därmed mer av en este-
tisk organisatör än en praktisk odlare.

Bergsten kommer i viss mån till ett dukat
bord. I det mer begränsade trädgårdsper-
spektivet kom han att ta över den kryddgård
som anlagts av Stensaas och som odlats vida-
re under Enafors AB:s tid. Bergsten kom att
ta över en anläggning som under det när-
mast gångna decenniet (1898–1908) i ett
första steg transformerats från en bruksgård
till ett i huvudsak representativt pensionat
och ”sanatorium”, åtminstone i delarna när-
mast och runt de tre centrala byggnaderna:
boningshuset, sommarstugan och härbret.
Efter Enafors AB:s övertagande hade det
skett förändringar: ljust nymålade bygg-

nader, rabatter längs boningshusets norra
långsida, en välhållen trädgård i söder bak-
om huset med en häck runt om, axialt in-
delad och med rader av (bär)buskar längs
gångarna samt en herrgårdsliknande entré
med en välhållen gräsplan med rundkörsel,
allt i det sena 1800-talets anda.

På ett av Bergstens första fotografier från
Enaforsholm, vårvintern 1909 då bonings-
huset byggdes om, syns den trädgård som
Bergsten fick överta. Den avslöjar åtminstone
en kraftig buskrad (troligen vinbärsbuskar)
från västra gaveln och söderut, kvarstående
vinterståndare lite varstans i trädgården
samt de bara hällarna åt söder med ett möj-
ligt tidigt stenpartiarrangemang av något
slag. Andra fotografier kompletterar med en
stor handfull spridda björkar utanför träd-
gården i den östra delen. I trädgården idag,
på den nedre hällmarksterrassen, återfinns
en förmodad äldre solursanläggning av
okänt ursprung och från okänd tid.

Begränsas studiet av trädgården under
Bergstens tid på Enaforsholm till rektangeln

Enaforsholms trädgårdsanläggningar (troligen) våren 1899: spjälstaketinramad kryddgård med odling i räta
rader, rabatt mellan förstukvistarna och en stor inhägnad och droppformad gårdsrundel av gräs. (Foto: A. Olsson,
troligen 1899, nr E 307, KSLA)
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bakom Stora huset gör vi det både lätt och
svårt för oss. Informationen är på samma
gång både knapphändig och rik. Knapp-
händig i fråga om växter som skulle utgöra
äkta relikter61 från Bergstens tid, liksom på
skriven dokumentation. Rik i de fotografier
av Bergsten själv (ett tiotal) som, oftast in-
direkt eller oavsiktligt, även fångar ett hörn
av trädgården eller på distans låter oss ana
något växtmaterial eller någon form av
odling. En händelse som ser ut som en
tanke är möjligen att trädgården inte på
någon enda bild utgör huvudmotivet.62

Ett av de mest informativa fotografierna
är av senare datum men inte taget av Berg-
sten. Det låter oss ana möjliga vinbärsbuskar
vid husgrunden, kanske är dessa äkta Berg-
sten-relikter, liksom en frodig förmodad
köks- och kryddväxtodling i förgrunden.
Räknar vi in parkbyggnaderna i trädgårds-
förhållandena återfinns ytterligare ett dus-
sin olika motiv. Flera av dessa fotografier är
publicerade i denna volym. Sammanfatt-
ningsvis belägger fotografierna en träd-
gårdsodling inom Stensaas kryddgårdsrek-
tangel även under Bergstens tid och under
Maria Lindströms förmodade omsorger och
skördande.

Bergsten tog över många enskilda park-
objekt på Enaforsholm vid sitt tillträde.
Andra lät han bygga och tillverka själv. Allt

hör som tidigare framhållits samman med
både tidens utbud och preferenser. Till
tiden hör förstås även den turism som här
stavas friluftsliv, d.v.s. de bättre bemedlades
upptäckt av bergstrakterna både nere i Eu-
ropa, främst Alperna, och i Skandinavien.
Det är i hela detta sena 1800-talets landskap-
liga sammanhang som Enaforsholm hör
hemma.

Platser att slå sig ner på, sittplatser, är A
och O i landskapsparkens koncept. Ro och
rörelse, vandring och vila, dölja och visa,
utsikt och skydd. Paviljongerna som Hans
Antonson nämner i föregående kapitel, fle-
ra av de andra artefakterna, är just sådana
platser. Bergstens egna trädgårdsmöbler
framgår också av några fotografier. Till dessa
kommer mindre tillrättalagda sittplatser:
enkla bänkar, sittstenar, stående utsikter och
naturobjekt som märkesträd att besöka.

Under Bergstens sista år på Enaforsholm
(1935) sammanfattar Enoch Cederpalm,
dåvarande direktör vid Statens Järnvägar,
organisationens insatser på trädgårdsom-
rådet. Han framhåller att den verkligen ut-
gjort, och fortfarande utgör, en pionjärinsats
för trädgårdsodlingen. I Östersund finns nu
elektriskt uppvärmda drivbänkar. Förök-
ningen av växtmaterialet, både av träd, bus-
kar och perenner, sker företrädes vis med
frö vid de norrländska växtdepåerna, insam-
lat från så nordligt belägna orter som möj-

Enaforsholms trädgård
vårvintern 1909. Bo-
ningshuset och härbret
strax innan eller i början
av ombyggnaden. I träd-
gården anas vinbärs-
buskar (?) vid västra
gaveln, gott om vinter-
ståndare spretar upp
genom snön i hela träd-
gården och i söder verkar
de två hällarna smält
fram och även bära något
arrangemang av sten.
(Foto: AWB, nr E 008,
KSLA)
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ligt, ”enär plantorna härigenom synas bliva
mera motståndskraftiga”, skriver Ceder-
palm. SJ:s härdighetsprovningar för norra
Sverige skall senare komma att följas upp
och vidareutvecklas på Enaforsholm, genom
Sven Gréens försorg.

I Blomsterdyrkan och trädgårdskult. Överblick-
ar och framstötar (1918) skriver Ellen (1859–
1959) och Rolf (1878-1964) Nordenstreng:

Man behöver emellertid icke vara vetenskapsman
för att odla sin själ på samma gång som man
odlar sin trädgård. Tvärtom, man skall vara en
riktig träbock för att inte röna påverkan av detta
känsliga, levande material som man där arbetar
i. Det är så mycket där som väcker vår undran,
och undran är ju roten och upphovet till filosofin,
så som redan de gamla grekerna förkunnade. …
Så leder då trädgårdsodlingen till fördjupad själv-
kännedom och stärkt samkänsla med allt levande
– i sanning ingen ringa vinst. Om Sokrates hade
rätt – och det hade han – i att insikten drar med
sig detta handlandet, så blir denna självkänne-
dom en drivfjäder av stort socialt och moraliskt
värde.63

I ljuset av Nordenstrengs text kan vi läsa
Bergstens korta sommarsaga om en skrak-
unge på Enaforsholm i Svenska Kennel-Klub-

bens Tidskrift från år 1915.64 En blott några
dagar gammal skrakunge [storskrak (Mergus
merganser) eller småskrak (Mergus serrator)]
påträffades av Bergsten vid en roddtur på
Enan. Under en stor del av sommaren fanns
den på i det närmaste samma punkt under
sin vakna tid, på eller i närheten av en liten
pinne som stack upp ett par tum över vatten-
ytan ca 5 m från land. ”Av gårdens folk döp-
tes han till ’Pelle’ med tillnamnet ’Skrak’
och blef småningom föremål för allas intres-
se”, skriver Bergsten. I början av september
försvann skraktonåringen. ”Fallet är kanske
ingenting ovanligt”, avslutar Bergsten, ”men
mig intresserade det i hög grad, mest därför
att ’Pelle’ hade så stark tro på den lilla
pinnens skyddande förmåga.”65

Lösbruten ur sitt Enaforsholmssamman-
hang är texten svårgreppbar för oss idag.
Bergstens berättelse andas i denna förståelse
frimodighet och äkta omsorg, nakenhet och
subtil kunskap. Hur många kunde vid tiden
artbestämma dykänder, veta att fotografera
dem och dessutom dressera jakthundar att
inte hugga lätta men olovliga byten?

Solursskivan ovanifrån.
Pinnen som skall ge den tids-
bestämmande skuggan saknas
i mitthålet. (Foto: Hans Anton-
son, 2 augusti 2005)

Hällarna med dagens stenparti i Enaforsholms försöksträdgård mot sydväst, med blommande och nyutslagna
Salix-arter. Solursskivan syns till höger i bild, till höger om både uppstickande blad av dagliljor och bergenia.
(Foto: Kjell Lundquist, 6 juni 2005)
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Sven Gréens ”observationsträdgård”
eller ”försöksfält” på Enaforsholm66

Det får anses som ett allvarligt menat försök att
sprida kännedom om dessa växters härdighet
under olika förhållanden.

                                                     Sven Gréen, 195767

Det hände inget omedelbart med och på
Enaforsholm efter överlåtelsen till Stiftelsen.
De tio första åren utnyttjades egendomen
inte alls av akademien. År 1946 besökte den
då nyinvalde (1944) akademiledamoten och
professorn i allmän jordbrukslära Gunnar
Torstensson (1895–1997), sedermera Lant-
brukshögskolans rektor (1958–1963), för
första gången Enaforsholm. Han tänkte sig
att gården skulle kunna användas i utbild-
ningen vid den dåvarande lantbrukshög-
skolan. Torstenssons förslag vann gehör och
han fick också i uppdrag att både ha tillsyn
över Enaforsholm och starta en kursverk-
samhet i norrländskt lantbruk och allmän
fjällkunskap.68 På detta sätt föddes 1950
den ännu årligen hållna Enaforsholms-
kursen.69

Med Gunnar Torstenssons uppväckande
av de slumrande tillgångarna på Enafors-
holm började snart en nästan febril aktivitet
även i trädgården. Från att ha varit en privat

nytto- och prydnadsträdgård under femtio
år, transformerades denna till en slags aka-
demiförsöksträdgård. Ansvarig för denna
förvandling kom att bli den legendariske
trädgårdsexperten Sven Gréen (1905–1990),
vid tiden för iordningsställandet också i
tjänst som trädgårdsdirektör vid Kungl.
Lantbruksakademiens Experimentalfält.70

Han blev sedemera ledamot i Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademin (namnändring
1956). Få var vid tiden bättre lämpade än
Sven Gréen att få ansvaret för verksamheten
i ”observationsträdgården” eller på ”försöks-
fälten” på Enaforsholm.71

Under 1948 iordningställdes också ett
”försöksfält för trädgårdsväxter”, d.v.s. i och
inom den befintliga trädgården på Enafors-
holm. Gréen konstaterade att området
”tycks ha ett för växtodling något ogynnsam-
mare klimat än området omkring Ånn-
sjön”.72 Den 22 juni 1949 översändes ”en
skiss över observationsträdgården på Ena-
forsholm” samt en förteckning över de
perenner (jfr Bilaga 2) som nu förklarades
stå under observation till Kungl. Lantbruks-
akademien. Av skissen återfinns två ver-
sioner, en på skisspapper med blott 8 olika
fruktträdssorter, 3 bärbuskar och 18 pryd-
nadsbuskar, och en (senare) på en ljuskopia

Alexander Wilhelm Berg-
sten med häst och vagn i
trädgården vid den östra
långsidan och gaveln.
Vinbärsbuskar vid hus-
grunden är en god giss-
ning. Någon fkan i så
fall finnas kvar än idag.
Arterna i förgrunden av-
slöjar sig inte enkelt men
må tillhöra ”kökskryddor-
na”. (Foto: okänd foto-
graf, odaterad, KSLA)
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med kompletterande namn på det vedarta-
de materialet med reservoarpenna.73

Gréen beskriver i efterhand att ett stort
antal perenna växter planerades i träd-
gården under det året. I första hand valdes
sådana arter som man trodde skulle kunna
trivas och överleva, men även ”en mängd
som kritiska ansedda växter”. Antalet över-
steg hundra nummer.74 Gréen lät vidare plan-
tera fruktträd, bärbuskar, prydnadsbuskar,
jordgubbar, annueller och köksväxter. Utfal-
let av försöksodlingarna beträffande pe-
rennerna och prydnadsbuskarna, men bara
av dessa växtslag, känner vi väl genom den
omsorgsfulla redovisningen i Stora Trädgårds-
boken från 1957.75

De allmänna förutsättningarna för träd-
gårdsodling på Enaforsholm sammanfattas
av Gréen. Snösmältningen i trädgården,
”inom det område, där försöksanläggningen
är belägen”, konstaterar han vara praktiskt
taget avslutad omkring den 15 maj. Jorden
är då frostfri och kan börja bearbetas nästan

omedelbart genom sin genomsläpplighet.
Vårplanteringarna kunde därför också ge-
nomföras varje år mellan 20–24 maj.

Bilaga 2 redovisar samtliga 93 perenner
som prövades på Enaforsholm under Sven
Gréens överinseende. Bilagan redovisar även,
för sängarna 1–5 på planen, vilka perenner
som fanns planterade redan vid midsommar-
tid 1949 och ”som nu äro under observa-
tion”.76 17 av dessa perenner förekommer i
Enaforsholms försöksträdgård även idag .

Några av perennerna omnämns speciellt
från Enafors. Riddarsporren (Delphinium
cultorum) noteras bli hela 250 cm i medel-
höjd i Enafors. Ståtligt, tillägger Gréen.
Gullstaken (Helenium hoopesii) är en annan
favorit. Den ”hör till de växter, som blir allt
vackrare och allt kraftigare i utveckling ju
längre mot norr de odlas ... I Enafors blir
den nära nog meterhög”, tillägger Gréen,
”medan den i Stockholmstrakten håller sig
omkring halva metern.”

Enaforsholm 1945. Nyhässjat hö på gräsplanerna mellan Stora huset och Flygeln. (Foto: okänd fotograf, nr E 319,
KSLA)
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Beträffande blomsterlupinen (Lupinus
polyphyllus) fann Gréen att blomningen bör-
jar i juni i Enafors och därefter fortsätter
oavbrutet sommaren igenom. Härav följer
de augustiblommande exemplaren på bil-
den. Blågullet (Polemonum caeruleum) upp-
visar ett motsvarande beteende. Blomning-

en börjar först i slutet av juli, men fortsätter
sedan i oförminskad omfattning så länge
sommaren varar. Det mongoliska fetbladet
(Sedum ewersii) är den tredje arten som upp-
för sig på samma sätt. Det börjar sin blom-
ning först i augusti men fortsätter blomma
långt in i september. Trots detta når det ”en

Hjärtbergenia (Bergenia cordifolia, enl. etikett) i Ena-
forsholms försöksträdgård, närstående och lik den
vanliga bergenian (B. crassifolia) vilken Sven Gréen
upptäckte blommade redan under snön på Enafors-
holm. (Foto: Kjell Lundquist, 26 augusti 2005)

Gullstake (Helenium hoopesii) längst fram, sedan stor
ormrot (Bistorta major), riddarsporrar (Delphinium
sp.) och stånds (Ligularia spp.) på tillväxt i Enafors-
holms försöksträdgårds nedre och södra del. (Foto:
Kjell Lundquist, augusti 1995)

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) i Enaforsholms
försöksträdgård. Exemplaren på bilden belägger Sven
Gréens observation att blomningen börjar i juni och
sedan fortsätter oavbrutet så länge sommaren varar,
en kvalitet som arten saknar i söder. (Foto: Kjell
Lundquist, 6 augusti 1993)

Mogna jordgubbar (Fragaria x ananassa) i Enafors-
holms försöksträdgård. (Foto: Kjell Lundquist, 26
augusti 2005)
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utomordentlig utveckling”, avslutar Sven
Gréen.77

Utfallet av fruktträden sammanfattar
Gréen lakoniskt: ”Beträffande fruktträden
kan konstateras ett fullständigt misslyckan-
de.” Dessa redovisas inte heller i Stora Träd-
gårdsboken. På Gréens skisser erhåller vi dock
viss information. Åtta äppelsorter fanns med
på den första skissen. Fyra körsbärssorter
finns också upptagna, liksom två plommon-
sorter inklusive Experimentalfältets sviskon.
De flesta av dessa dog också snabbt.78

Om bärbuskarna, köksväxterna och de
ettåriga blomsterväxterna vet vi föga. Vi vet
dock namnen på flera vinbärs-, krusbärs-
och hallonsorter.79 Vi får heller inget veta
om jordgubbarna. Jordgubbsodlingen har
haft en stor betydelse inom den jämtländska
trädgårdsodlingen sedan länge, varför det
framstod som logiskt för Gréen att pröva en
odling av bären även på Enaforsholm. Od-
lingen i Jämtland började på Norderön i
Storsjön utanför Östersund redan under
1920-talet, och ön blev också berömd för
sina fina bär. Banbrytare för jordgubbsodling-
en hette Emanuel Eriksson. På Norderön
fanns också alla de goda odlingsförutsätt-
ningarna. Den storskaliga jordgubbsodling-
en upphörde dock runt 1985. Hur det gick
med jordgubbarna på Enaforsholm på 1950-
talet vet vi inte. Bären har hur som helst åter-
införts. Sorterna ’Senga Sengana’, ’Zephyr’
och smulgubben ’Sara’ växer nu i köksträd-
gårdsdelen och mognar de flesta årockså
fram i augusti.

Bilaga 3 redovisar försöken med pryd-
nadsbuskar på Enaforsholm. Den baserar sig
dels på Sven Gréens redovisning av försöket
i Stora Trädgårdsboken (1957) och dels på
hans förteckning av prydnadsbuskar på rit-
ningarna över trädgården från 1949 och
framåt.80

Bokens redovisning upptar 61 olika ligno-
ser, företrädesvis buskar. Originalritningen
är daterad i juni och upptar 18 olika buskar,
rimligen planterade under våren samma år.
Den kompletterade ritningen (av fyra olika
händer) upptar totalt 61 olika nummer, var-
av 59 olika taxa. De kompletterade buskarna

kan ha planterats samma år, men troligare
är att de tillkommit året eller åren därefter.
Sven Gréen uppger att planteringarna ägde
rum mellan 20–24 maj de olika åren.

Av bokens 61 redovisade och prövade
buskar återfinns ca 15 st i Enaforsholms för-
söksträdgård idag. 10 st av dessa kvarstår
med mycket stor eller något mindre sanno-
likhet från Gréens planteringar, ytterligare 5
är möjliga relikter från planteringarna på
1940- och 50-talen.

Om samtliga dessa buskar finns mycket
att säga. Två av arterna kan tas som exempel
på hur öst och väst möts i Enaforsholms för-
söksträdgård. Rosenhallonet (Rubus odora-
tus) är hemmahörande i Nordamerika och
introducerades i Sverige av Pehr Kalm som
frö i landet år 1751. Arten prövades och
redovisades av Sven Gréen (1957) som full-
ständigt härdig. Den har under 1900-talet
också kommit att användas mycket i hela
norra Sverige. Härdigheten anges oftast till
zon V–VI. Rosenhallonet (Kalms material)
uppskattades dock inte i en tidig prövning i
Lunds botaniska trädgård i slutet av 1700-
talet. År 1798 skrev professorn i natural-
historia, Anders Jahan Retzius (1741–1821)
att rosenhallonet ”trifves så, at man snart
ledsnar vid den, emedan den kryper så vidt
omkring med sina rötter. Dess vackra blom-
mor som den gifver hela sommaren öfver, är
det enda som gör, at man unnar den plats, ty
frukt gifver den här alsintet.”81

En 1700-talsintroduktion i Sverige utgör
också en annan art som spelar en huvudroll
på Enaforsholm. Det handlar om häckkara-
ganen (sibiriskt ärtträd, sibirisk ärtbuske,
ärtträd) (Caragana arborescens) som förekom-
mer vildväxande i Sibirien, Centrala Asien
och nordvästra Mongoliet. Prosten Henning
Tidemann på Rödön (mellan åren 1742–
1763) sägs ha varit en av de första att plante-
ra busken, en art som sedan fått en mycket
stor spridning i landskapet, som häck vid
gårdar, mindre hemman och på kyrkogår-
dar. Arten sägs ha introducerats i Sverige
med hemvändande karoliner från Ryssland.
Retzius prövade även denna i Lund under
namnet ”Robinia Caragana L.” och lät berät-
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ta hur välkänd den då var ”Är så länge och
på så många ställen i riket planterad, at dess
trefnad nogsamt är kunnig. Den förtjenar at
mera allmänt planteras både för ärtornas
skuld och trädets.”82

På Enaforsholm använde Sven Gréen
häckkaraganen för att hägna in hela träd-
gården. Den fick inget nummer på ritning-
en, men avbildades med en vågrät streckad
stram yttre markering för häck. I boken
uppger han sedan kortfattat: ”Används som
häck. Utmärkt”. Åtskilliga exemplar av
Gréens häckkaraganer finns kvar i träd-
gården idag, spridda i den gamla häck-
avgränsningen. Flera exemplar försvann
dock då trädgården utökades till mer än
dubbel storlek på 1950-talet. I häckkara-
ganen sammanfattas något av Enaforsholms
och traktens historia: karoliner, 1700-tals-
plantering och försöksodlingsram. De Cara-
gana arborescens-exemplar som återstår på
Enaforsholm är extra viktiga att värna.

Börje Lövkvist och Enaforsholms
försöksträdgård
Bakom flera olika forsknings- och undervis-
ningsaktiviteter, knutna till Västjämtland i
allmänhet och till Enaforsholm i synnerhet,
stod från omkring 1950 och framåt Börje
Lövkvist (1919–1994). Lövkvist var professor
i ämnet Växtmateriallära och landskapsvård
vid Institutionen för landskapsplanering,
SLU (dåvarande Lantbrukshögskolan), i
Alnarp. På Enaforsholm var det emellertid
trädgården som utgjorde Lövkvists bas. Han
föddes i Burlöv, Skåne. Sin akademiska ut-
bildning fick han vid Lunds universitet.

Kontakten med Enaforsholm skedde
tidigt för Börje Lövkvist. Han berättar själv
om en rapportering till Riksfågeltaxeringen
redan 1950 avseende förhållanden i Enafors-
holmsområdet. Ulla-Maj Hultgård fram-
håller också att det var detta år som Lövkvist
fick ett ansvar för Enaforsholm.83 Enafors-
holmskursen ingick mer eller mindre i
professor Gunnar Torstenssons egen under-
visning i jordbrukslära för de dåvarande två-
betygsstudenterna. Kursen hölls till en bör-
jan vart annat år. Torstensson ansåg att det

var lämpligt att de blivande agronomerna
erhöll en viss insikt i norrländskt jordbruk
innan de stationerades som lärare eller kon-
sulenter i södra Sverige. Mellan åren 1972
och 1982, åtminstone, gick också kursen
”Växtmaterialet i förhållande till klimat och
ekologi (Vm 2)” för studerande vid dåvaran-
de landskapsarkitektlinjen, under Börje
Lövkvists ledning.84 Denna utgjorde en
planeringsinriktad, floristiskt och ekologiskt
betonad parallell till akademiens kurs.

Hur, när och på vilket sätt ansvaret fördes
över från Gréen till Lövkvist har inte till-
fredsställande gått att utröna. Den förmed-
lande länken torde i alla avseenden ha varit
professor Gunnar Torstensson som också var
intresserad av klimatfrågor. Tord Eriksson
tänker sig en kedja klimat–Enaforsholm–
trädgård, som gjorde att Gréen och Lövkvist
kom i kontakt med varandra, med Torstens-
son som katalysator. Samma kedja, med ett
tillägg för genetiken, utgjorde också Löv-
kvist speciella inriktning och intresse. En
formulering i ett brev, från Torstensson till
Olof Lidén 1956, avseende ”den långe man-
nen, som brukar vara med på Enaforsholms-
kursen” och som skulle komma dit med sin

Sven-Uno Skarp, Kenneth Lorentzon och Bo Nilsson
framför det stora blommande buskaget av bergros
(Rosa pendulina) i Enaforsholms försöksträdgård. I
förgrunden syns blommande kirgislök (Allium aflatu-
nense) och överblommade vita tulpaner (Foto: Kjell
Lundquist, sommaren 1992)
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familj, tolkar Eriksson som gällande just
Börje Lövkvist.85 Tidpunkten sammanfaller
både med Börje Lövkvists disputation och
Skåne-flyttning, och med avslutningen av
Sven Gréens försök.

Från 1965 utgick ett årligt och löpande
forskningsanslag till Lövkvist från stiftelsen,
för en ”Undersökning över tillväxt, blom-
ning och förvedning hos hortikulturellt
material och vildväxande från speciella ut-
ländska områden i jämförelse med svenskt
vildmaterial från selektionsområden med
kända klimatologiska och meteorologiska
data.” Det är dessa undersökningar och
detta arbete som har haft Enaforsholms för-
söksträdgård som utgångspunkt och fysisk
odlingsplats.86 Uppgifter om införskaffat
växtmaterial finns från 1966 och framåt och
en dokumentation av trädgårdens utveck-
ling har gjorts från 1965, med luckor i mate-
rialet 1979, 1984–85 och 1987–90.87 Den
praktiska skötseln av trädgården har huvud-
sakligen utförts av hortonom- och landskaps-
arkitektstuderande (vid Alnarp) under den
korta vegetationsperioden (juni–augusti).88

Lövkvist innehade flera uppdrag och
initierade också egna undersökningar med

större eller mindre koppling till Enaforsholm.
1976 preciserade Lövkvist sin forskning i
västra Jämtland i sex punkter: 1) fenologiska
linjer, 2) klimatförändringar, 3) vegetations-
förändringar (de flesta undersökningarna,
åtta punkter), 4) direkt temperaturpåverkan,
5) direkt annan påverkan och 6) vägbygg-
nad och snöläggning samt skördeföränd-
ringar på Enaforsholm.89

Ett av de främsta syftena med trädgården
var att studera hur växterna reagerade på
låga temperaturer (nattfroster) under vege-
tationsperioden, och vilka system för frys-
punktsnedsättning som då aktiverades, i en
jämförelse mellan populationer av samma
art eller närstående arter från olika håll i
världen. Ingen dag eller natt på året är
garanterat frostfri på Enaforsholm.90 Ett
allmänt och välkänt förhållande som Börje
Lövkvist påtalade, men nog så viktigt i
trädgårdsbyggandet, var den längre blom-
ningstiden hos sterila hybrider, ofta dubbel-
blommande växter. Olika tungmetallers
upptagning och indikationer av olika fjäll-
växter intresserade honom också mycket.
Välkänd är fjällnejlikans (Viscaria alpina)
respons på metaller, bl.a. koppar. Lövkvist

Börje Lövkvist bugar för
fjällbruden, egentligen
den närstående silver-
bräckan (Saxifraga
paniculata). I bak-
grunden syns från höger
bergros (Rosa pendulina),
rönnspirea (Sorbaria
sorbifolia) och den höga
jättevädden (Cephalaria
gigantea) (Foto: Kjell
Lundquist, augusti
1991)



153

framhöll även fjällvedelns (Astragalus alpi-
nus) och lappvedelns (Oxytropis lapponica)
möjliga indikation av molybden, och gull-
bräckans (Saxifraga aizoides) reaktion på
magnesium.91

Orienterande försök är kanske en adek-
vat term för Börje Lövkvist undersökningar
på Enaforsholm. Det tar tid att vinna kun-
skap om ett levande material under verkliga
förhållanden som ändras under och över
åren. Erigeron (binkor) och Aster  var två släk-
ten som Lövkvist framhöll. Flera ovanligare
arter i det senare släktet återfinns också i
trädgården: Aster herveyi, A. hesperus, A. japo-
nicus, glandelaster (A. macrophyllus) och sibi-
risk aster (A. sibiricus), samtliga förmodligen
introducerade av Lövkvist.92 I trädgården
återfinns flera olika taxa av släktet Trollius,
smörbollar, ”valkulla” på jämtska93, närmare
bestämt nio olika slag, vilka Lövkvist också
hade en förkärlek för. Det handlar om träd-
gårdssmörbollar (Trollius x cultorum) och om

den kinesiska smörbollen (T. chinensis). De
är förhållandevis lite odlade perenner men
av både stor härdighet och med ett stort
prydnadsvärde.94

En art, eller rättare sagt en hybrid mellan
två arter, intresserade Börje Lövkvist alldeles
speciellt. Det rörde sig om en korsning mel-
lan rosenroten (Rhodiola rosea (Sedum rosea))
och den smalbladiga rosenroten (R. kirilowii
(S. kirilowii) hemmahörande i nordvästra
Kina, Mongoliet och Himalaya, som enligt
källorna är en korsning framtagen av Löv-
kvist själv vid ”lantbrukarakademiens för-
söksgård i Enafors”. Hybridrosenroten od-
lades upp av blomsterodlaren Ivar Rhodin i
Enafors, som i maj 1975, då ett reportage
gjordes i Östersundsposten, kunde uppvisa
ett 20-tal krukor med rariteten. Rhodin
startade sin växthusodling 1969, den högst
belägna i Sverige, då han lämnade upp-
draget som tillsynsman för STF:s stugor i
västra Jämtland, och producerade 1975 i

Enaforsholms försöksträdgård, de centrala bäddarna. (Foto: Inga Hermelin Jungstedt, augusti 1970. FVIc:2, nr
E 330 KSLA)
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storleksordningen 30 000 utplanterings-
växter. Vid tidpunkten fanns också ett er-
bjudande om 90 000 D-mark för ensam-
rätten till korsningen. ”Hur akademin ställer
sig till detta vet man ännu inte”, lät journa-
listen meddela då.95 Korsningen baserade
sig på en honplanta av Rhodiola rosea och en
hanplanta av R. kirilowii. Både den vanliga
rosenroten (nr 241) och hybridrosenroten
(nr 242) från Lövkvist förädling finns ännu
kvar i Enaforsholms försöksträdgård.96

På sensommaren 1990 inventerades över-
siktligt försöksträdgården utifrån den be-
fintliga och läsbara etiketteringen. Då åter-
fanns 35 olika slag av träd och buskar och
148 olika perenner. Flera taxa var dock oeti-
ketterade och flera växter saknade också läs-
bar etikett, varför det verkliga antalet torde
ha varit något större.97

En slutredovisning av Börje Lövkvists mer
än 40-åriga engagemang och verksamhet på
Enaforsholm, liksom av resultaten från för-
söken i trädgården väntar ännu på att färdig-
ställas. ”His results were unfortunately never pub-
lished” sammanfattar Ulla-Maj Hultgård.98

Dagens trädgård på Enaforsholm
(1991–)

På hemmaplan finns det nog lika många tips om
trädgårdar att besöka som det finns trädgårds-
intresserade. En enda allmän trädgård hamnar
därför under Sverigerubriken och det är Enafors-
holms försöksträdgård.
    I Jämtland. I växtzon 8. Med Snasahögarna i
fonden och älven Enan forsande i kanten. 533
meter över havet och med nattfrosten nafsandes i
bladkanterna under hela sommaren. På en sådan
plats måste odlandet vara en kamp. Och ändå går
det. Här blommar riddarsporrarna större och
blåare, ligularian högre och gulare än på många
andra håll.

                                           Gunnel Carlsson, 200099

År 1991 övertogs ansvaret för Enaforsholms
försöksträdgård av undertecknad. Inled-
ningsvis ställdes många frågor. Vilka inten-
tioner hade stiftelsen A. W. Bergstens fond
med en trädgård i fjällranden inför det nya
millenniet? Vad fanns att förvalta och vilket
skulle målet vara? Målet sattes högt: Sverige

Rosenrot (Rhodiola rosea) med blommor och röda balj-
kapslar, sedan länge ansedd som både stärkande och
uppiggande. För skärpa, koncentration och glädje,
utlovar hälsokostbranschen med sina tabletter om ca
500 mg ren rosenrot och 1–2 tabletter om dagen. (Foto:
Staffan Dahlén, 25 juli 2004)

Sent blommande trädgårdssmörbollar (Trollius x cul-
torum-sort) i Enaforsholms försöksträdgård, en av nio
olika kollekter introducerade av Börje Lövkvist. (Foto:
Kjell Lundquist, 23 juli 2004)
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rikaste sortimentsträdgården för zon 8 med
en viss fortsatt försöksverksamhet.

Hur når man detta mål med alla skilda
förutsättningar? Exempelvis: en 125-årig le-
vande trädgårdstradition, möjliga reliktväx-
ter från Bergstens egna odlingar, en första
”observationsträdgård” från efterkrigstiden
med ett 25–30 reliktväxter, buskar och pe-
renner och mellan 150–200 olika taxa intro-
ducerade mellan åren 1956 och 1991.

Det har blivit en slags kompromiss. Arvet
efter trädgårdens tidigare skeden skall
vårdas, både av respekten för historiens
skikt, men kanske främst för framtida och
löpande utvärderingar. Samtidigt har vi
önskat en aktiv kompletterande försöksverk-
samhet, inte minst för att hålla trädgårdens
namn vid liv, Enaforsholms försöksträdgård.
Slutligen, inget som planteras skall göras på
måfå. Trädgården skall successivt bli allt mer
medvetet gestaltad och behaglig att vistas i.
Ingen trädgårdsmästare kan rimligen låta bli
att avstå från estetiska överväganden i det
dagliga arbetet.

Det praktiska arbetet omfattar bl.a. träd-
gårdsmästarsysslor som ogräsrensning, be-
skärning, nyplantering och omplantering,

köksträdgårdsodling, inkrukning, kantning
och omläggning av bäddar, grässådd, inven-
tering av redskapsbod och komplettering av
trädgårdsredskap. Detta arbete bedrivs un-
der tre år i taget av studerande på horto-
nom- och landskapsarkitektprogrammen vid
SLU i Alnarp. De två studenterna arbetar i
tre fyradagarspass på Enaforsholm (juni, juli
respektive augusti). Vissa år tillkommer ett
avslutande pass om några dagar i september.
Under det första passet i varje ny period görs
en överlappning då de avgående trädgårds-
mästarna arbetar samman med de tillträd-
ande. Till detta kommer ett löpande dag-
boksskrivande, ett årligt upprättande av en
aktuell växtlista och med några års mellan-
rum en revidering av den plan över trädgår-
den med växtförteckning och varje taxons
placering, som sitter anslagen i trädgården.
Hittills har fem perioder om vardera tre år
passerat sedan 1991. Trädgården hålls
öppen för besökare året runt och entrén är.
Under sommarhalvåret sker också en viss
försäljning i trädgården, i mån av tid och
material, av de växter som är typiska för
Enaforsholm men som i övrigt är relativt
okända i landet.

Vårarbete i trädgården.
Dåvarande landskaps-
arkitektstudenterna Tim
Delshammar och Camilla
Andersson arbetade som
trädgårdsmästare på Ena-
forsholm under den första
perioden (1991–1993)
och gjorde en inledande
mycket stor insats för träd-
gårdens utveckling. (Foto.
Kjell Lundquist, juni
1991)
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Uppförökning av växtma-
terialet och en försäljning
till allmänheten ur Ena-
forsholms försöksträdgårds
sortiment, företrädesvis
det mindre kända, utgör
en del av verksamheten.
Här Frida Tollerz och
Karin Slättberg med en
del av sortimentet i ett eget
arrangemang en myggig
dag. De båda arbetade
som trädgårdsmästare på
Enaforsholm under den
andra perioden (1994–
1996). (Foto: Kjell Lund-
quist, augusti 1995)

Period 1 (1991–1993).
Under denna inledande period ställdes träd-
gården i ordning efter en tid av relativt lite
skötsel. Det var ett intensivt arbete som inne-
bar såväl en ordentlig röjning av både björk
och viden som ett tungt grävningsarbete. Ca
15 m3 matjord köptes in och köksträdgården
iordningställdes. Sortimentet inventerades

och trädgården med sina bäddar och kvar-
ter mättes in vilket resulterade i en plan över
trädgården.100 En kompletterande växtför-
teckning till 1990 års inventering gjordes av
undertecknad.101

Den 20 september 1991 planterades 28
olika taxa av blomsterlök i trädgårdens
centrala bäddar, till prydnad men också för
observation och utvärdering. Det plantera-
des tulpaner, narcisser, krokus, pärlhyacin-
ter, scillor, iris, liljor och lök. Försöket följdes
noga upp och dokumenterades under fyra
år (1992–1995), men har ännu inte publi-
cerats. Blomsterlökprakten var stor under
våren och försommaren 1992, nästan alla
lökar blommade. Året därefter blommade
blott en handfull arter och 1994 blommade
endast några påskliljor.102

År 1993 var ett intensivt år i försöksträd-
gården. Detta år iordningsställdes det syd-
östra hörnet i trädgården för ett träd- och
busksortiment till utprovning från Öjebyn/
Röbäcksdalen, se Bilaga 4. Den 6 juni 1993
planterades 21 olika lignoser (vedartade
växter), fem exemplar (om inte annat an-
givits) av varje taxon.103 Samma år mottog
trädgården på våren också en donation av
ovanliga arter i släktet Ligularia, stånds, från
Kenneth Lorentzon, Avdelningen för plant-
skola och växtmaterial på Alnarp, följd av
ytterligare en under hösten.104

Vita Triumph-tulpaner ’Kansas’, blommar i Bädd 1 i
Enaforsholms försöksträdgård. (Foto: Tim Delsham-
mar, juni 1992)
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Period 2 (1994–1996)
Detta var en period med stor aktivitet och ett
stort engagemang. Traditionen med potatis-
odling på Enaforsholm (Bergstens potatis-
backe, se foto på sidan 75) återupptogs
under ett par år i samarbete med Evert Pet-
tersson i Brunflo m.fl. Sju lokalsorter reser-
verades för Enaforsholms räkning: ’Bingsta’,
’Björnapotatis’, ’Gullöga’, ’Gullöga röd’,
’Jämtlands vit’, ’Köttpotatis’ och ’Mandel
vit’.105

År 1995 började mittgången att anläggas
som en mittaxel genom de sex övre bäddar-
na i trädgårdens mittparti samtidigt som
de övre bäddarna mer medvetet kom att ge-
staltas avseende färger, höjder och blom-
ningstider. Småplantor av fjällbjörk som
insamlades i omgivningarna planterades i
bäddarnas ytterkanter åt öster och väster, en
handfull i varje, med avsikt att klippas till
klot.106 1995 kom den första enkla med sam-
manfattande broschyren över Enaforsholms
försöksträdgård med en kort historieskriv-
ning, sammanfattning av växtmaterialet och
en återgivning av planen över hela träd-
gården i förminskat skick.107 En komplette-
ring av Öjebyn/Röbäcksdalens sortiment
med olika björkarter ägde också rum.

Period 3 (1997–1999)
Det som först kommer i åtanke från tiden är
sändningen av TV-programmet Gröna Rum
med Gunnel Carlsson under hösten 1999,
samt reportaget om Enaforsholms försöks-
trädgård (citerat ovan) i boken med samma
namn, Gröna Rum, året därefter (2000).
Odlingarna av potatis fortsatte med ’Björna-
potatis’, ’Early Puritan’, ’Early Rose’, ’Frida’,
’Gullöga’, ’Lill-Karin’ och ’Storm-Stina’.
Fortsättningen av mittaxeln anlades och
som en följd av detta genomfördes en om-
läggning av bäddarna den skar igenom. De
gamla, stora och oläsbara skyltarna byttes ut.
Stenpartiet ägnades en speciell omsorg och
växtförsäljningen sköt i höjden. Enafors-
holms försöksträdgård var liksom under tidi-
gare år och perioder ett besöksmål under
Naturens dag och vid Snasalunken i juli.

Blommande praktspirea (Spiraea japonica RÖNN-
BERG) i Öjebyn/Röbäcksdalens sortiment i Enafors-
holms försöksträdgård. (Foto: Kjell Lundquist, juli
2004)

Kryddgården återuppstånden som potatisland. Od-
ling av de jämtländska potatissorterna (’Gullöga’ och
’Gullöga röd’, närmast i bild) i köksträdgårdsdelen av
Enaforsholms försöksträdgård sommaren 1995. (Foto:
Kjell Lundquist, aug 1995)
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Maja Rytorp, blivande trädgårdsmästare under den
kommande sjätte perioden (2006–2008) vid Enafors-
holm, med en god skörd av hjortron på Högåsen.
(Foto: Kjell Lundquist, 6 aug 2005)

Period 4 (2000–2002)
Under den fjärde perioden fördes mittaxeln
mot sitt mål. TV-utsändningen av Gröna
Rum (1999) förde flera busslaster med be-
sökare till trädgården. Trädgården hade dit-
tills inte varit i bättre skick.

Period 5 (2003–2005)
Underhållsarbetet har fortsatt i hela anlägg-
ningen under den femte och innevarande
perioden. Slyuppslag av både björk, viden
och rosor har hållits efter. En extra arbets-
insats under 2004 var anläggandet av nya
distinkta växtbäddar vid det övre partiet av
den västra trädgårdsdelen vid pichtagran-
arna. De marktäckande växterna under
björkbollarna ersattes, köksträdgården ut-
vecklades och plantskoleverksamheten ut-
vidgades. En ny grupp om sju exemplar av
ungersk syrén (Syringa josikaea ’Måttsund’)
har strategiskt planterats vid parkerings-
platsen på framsidan, att både förankra
denna och på sikt dölja bilarna för ett renare
perspektiv från minnesstenen. År 2004 fär-
digställdes den senaste tryckta växtlistan. Den
upptar 75 taxa av lignoser och 171 olika taxa
av perenner. Den senaste uppdaterade pla-
nen är från 17 maj 2004. Kommande träd-
gårdsmästareperiod tar sin början nästa år
med nya studenter från Alnarp.

För att avrunda bokens sista kapitel mås-
te det framhållas att det egentligen inte
finns någon begränsning för hur mycket
man skulle kunna göra i Enaforsholms för-
söksträdgård, med avseende på utvecklan-
det av sortimentet, ifråga om enklare försök
och beträffande anläggningens gestaltning,
vård och puts. Arbetet inom Enaforsholms
försöksträdgårds gränser går dock vidare.
Nästa år väntar arbetet med det fortsatta
iståndsättandet av trädgårdens västra del, en
genomgripande skyltning och så småning-
om förhoppningsvis en växtdatabas, med
varje accessions historia återgiven, så långt
det nu låter sig göras.

Trädgårdsodling i norr kan antingen ses
som ett problem eller som en utmaning. På
senare år har det senare perspektivet be-
tonats allt starkare. Härom året kom Maria

Upptagning och inkrukning av rotskott av poppius-
ros (Rosa Pimpinellifolia-Gruppen, ’Poppius’). Sara
Furenhed gräver. Hon och Camilla Björk arbetade som
trädgårdsmästare på Enaforsholm under den femte
perioden (2003–2005). Blommande blågull (Polemo-
nium caeruleum) till vänster. (Foto: Kjell Lundquist,
1 aug 2004)
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Sandströms bok Trädgård i kallt klimat108 och
nyligen utkom finländaren Leif Blomqvists
bok Äppel i norr. Pomologisk handbok.109 Det
rör på sig. Det kommer kanske på sikt att
kunna odlas frukt även på Enaforsholm.

Trädgården på Enaforsholm och dess
betydelse får inte underskattas. Den är, rätt
närd, likt ett pulserande hjärta som syre-
sätter hela egendomen och dess liv och verk-
samhet. Trädgårdssatsningarna i stiftelsens

regi, där både vetenskap, nytta, konst, re-
kreation och hälsa samsas, är helt i Alexan-
der Wilhelm Bergstens anda.

Det sista kapitlet i föreliggande bok heter:
Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron
– om Enaforsholm och dess örter, träd och buskar.
På Enaforsholm hör allt i bästa fall samman.
Öster och väster, norr och söder, det vilda
och det tama samt det nyttiga och det myck-
et sköna. Må det så förbli.


