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Landskapet i Västjämtland och vid
Enaforsholm

Av Hans Antonson

När vi genom Nils Edlings försorg har kun-
nat fördjupa oss i både personen Alexander
Wilhelm Bergsten och vad donationen har
bidragit med, är det dags att beskriva den
plats i Sverige som Bergsten särskilt kom att
älska, nämligen Enaforsholms Gård i västra
Jämtland. Det är inte svårt att förstå varför
Bergsten valde att köpa just Enaforsholm,
det ligger i ett område där både dramatisk
och skiftande natur möter traditionell kul-
tur med långa anor. Enaforsholm ligger vid
foten av fjällvärlden, ett stenkast från den
stora forsen i Enan. Men det ligger också i
gränslandet mellan traditionellt jordbruk
och nomadliv. Oavsett den rådande tids-
andan för personer i hans ställning, intresse-
rade sig Bergsten för både naturen och
kulturen. Detta intresse tog sig olika uttryck,
det handlade om vandringar och jakt, måle-
ri och fotografering, arkitektur och jord-
bruk. För att förstå varför det idag ser ut som
det gör måste vi känna till de processer som
format landskapet (exempelvis ekonomiska,
sociala, ideologiska). I följande tre avsnitt
skall landskapet som omgav Bergsten be-
skrivas, såväl före, under som efter hans tid
på Enaforsholm. Anledningen är att olika
historiska episoder och händelser har satt
spår i det landskap Bergsten upplevde sam-
tidigt som hans tid på Enaforsholm har satt
spår i det landskap som akademiledamöter,
forskare, studenter och allmänhet upplever
idag. Tanken är att först översiktligt beskriva

förändringarna för det jämtländska landska-
pet och illustrera dessa med vissa exempel
hämtade från Västjämtland. Därefter be-
skrivs förändringarna på en plats, Enafors-
holms gård. Botaniken och försöksodlingar-
na kommer dock Kjell Lundquist beskriva
närmare i sitt bidrag i denna bok.

Termen landskap måste förklaras i detta
sammanhang eftersom det till vardags ofta
jämställs med landskapsbild, vyer. Landskap
som forskningsdisciplin är omfattande med
olika inriktningar.1 Landskap definieras i
Europarådets landskapskonvention enligt
följande: ”Ett område sådant det uppfattas
av människor vars karaktär är resultatet av
påverkan och samspel mellan naturliga
och/eller mänskliga faktorer.”2 Landskap i
texten nedan sätter såväl jordbrukaren som
den rike markägaren i centrum och bådas
sätt att se på sin omgivning men även deras
praktiska handlingar. Här beskrivs också
landskapet som en helhet, bestående av så-
väl naturgivna förutsättningar som mänsklig
påverkan, alltså både fjäll, jordarter och vat-
tendrag samt vägar åkrar och byar tillsam-
mans.3

Det gamla landskapet, om livet,
bebyggelsen och näringarna
Västra Jämtland domineras av Kölen, d.v.s.
fjällkedjan mot Norge. Fjällmassivet är upp-
delat på två större sammanhängande sjok. I
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Utsikt från Snasahögarna, alldeles ovanför Silverfallet. I bakgrunden syns Enan med dess delta i Ånnsjön.
(Odaterad. Foto AWB, nr E 129. KSLA)

Generalstabskartan från 1904, uppmätt 1901–1902 över Enaforsholms Gård med omnejd. Enaforsholm kan liknas
vid en stor halvö i Enan och vid denna tid gick de gamla vägarna mellan Enafors järnvägsstation och Enkroken
respektive Handöls by fortfarande via Enaforsholms Gård (se prickade linjer). (Kartblad 65 Dufed. Originalets
skala 1:200 000. Lantmäteristyrelsens arkiv.
Foto: Hans Antonson)
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väster ligger Skurdalshöjden,
Rensjövalen och Middagsfjäl-
let. I söder finns det fjäll som
hade störst betydelse för Berg-
sten nämligen Snasahögarna.
Sedan fortsätter fjällen söder-
ut med bl.a. fjälltopparna Blå-
hammarkläppen och Sylarna.
Snasahögarna sträcker sig mer
än 1 320 m.ö.h. Berggrunden
i fjällkedjan består framförallt
av stora områden med olika
basiska skiffrar (fyllit, amfibo-
lit, glimmerskiffer etc.) samt
några mindre områden med
granit, kvartsit och porfyr. I
forsen invid Enaforsholms
Gård, ser man kalkfyllit i
dagen.4 Att den är kalkhaltig
har betydelse för jordbruket.
Enaforsholms gård ligger ca
530 m.ö.h. Den i området
mest kända bergarten är utan
tvekan täljsten (peridotit).5

Inlandsisen, som i området
smälte för ca. 9 500 år sedan
har slipat av hela fjällkedjan
till de rundade former vi idag
kan se. De avslipade bergsmas-
sorna landade så småningom
på marken och blev till morä-
ner i olika form, från sandig
till storblockig. En annan för
Jämtland betydelsefull jordart
är den kalkhaltiga morän-
leran som i Västjämtland finns
i stora områden norr om
Tångböle norr om Ånnsjön.
Här och var i landskapet finns
inslag av sandigare och grus-
igare områden som visar var
inlandsisens älvar rann och av-
satte sina enorma sediment-
mängder. Men nedbrytningen
av berggrunden sker fortfaran-
de genom vattendragens för-
sorg då olika typer av sedi-
ment bildas. Enaforsholm där
marken helt och hållet består

Jordartskartan. Ur Lundqvist, 1969. (SGU Ser. Ca Nr 45, S. mellersta bla-
det. Originalets skala 1:200 000).

Karta över Jämtlands län. I bilden syns några i texten förekommande ort-
namn. Inlandsbanan och tvärbanan är inritade. De gamla vandrings- och
ridstigarna över Kölen som nämns i 1700-talslitteratur är inritade med röd
färg. (Upprättad av Hans Antonson. Layout: AKT-landskap 2005)
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dessa vindar härstammar i sin tur från Golf-
strömmen.

Tiden före Jämtlands kristnande
De äldsta mänskliga spår vi känner till från
Västjämtland är från stenåldern, ca 2 500 år
efter att inlandsisen hade smält bort (= 6 500
f.Kr.). Bara utmed Ånnsjöns stränder har
arkeologerna funnit spåren efter närmare
60 boplatser samt några hällristningar. Det
finns inget som säger att nya arkeologiska
fynd inte kan ge ännu äldre dateringar,
något som tiden får utvisa. Människorna på
denna tid levde av jakt, där älg förefaller ha
varit ett eftertraktat byte. Vid boplatserna
påträffas bl.a. härdar och kokgropar, pilspet-
sar av skiffer och kvartsit, skrapor av flinta
och kvarts samt stora mängder avslag och
splitter från redskapstillverkning. Det är
endast flintan som inte finns lokalt, varför
den kan sägas utgöra spår av ett tidigt och
långväga handelsutbyte. På boplatserna har
arkeologerna grävt fram ben av älg och
bäver. Under 1997 och 1998 fornminnes-
inventerades fjällområdena i Åre och Härje-
dalens kommuner vilket har gett mycket ny
kunskap om Jämtlands förhistoria.6

Efter stenåldern följer bronsåldern (1800–
500 f. Kr.), men spåren av människor från
denna tid är få inom Västjämtland. Över-
huvudtaget finns det få föremål från brons-
ålder i Jämtland eftersom många verktyg
och redskap var fortfarande var av sten. I
Huså by, Kalls socken, har man påträffat en
bronsyxa (holkyxa av mälardalstyp).7 I andra
delar av Jämtland och Sverige börjar man så
smått odla marken under bronsålder, men
om detta vet vi ännu inget för västra Jämt-
land. Det finns en fångstgrop daterad från
denna tid,8 det förefaller därför rimligt att
de som bodde i trakterna fortfarande levde
av jakt och fiske.

Under järnåldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.),
några hundra år efter Kristi födelse ser man
de första spåren av odling i Jämtland. Ge-
nom pollenundersökningar i torvmossar
framgår att växter som gynnas av jordbruk
börjar träda fram i centrala Storsjöbygden
där landskapet annars bestod av mycket gran

Stenålderspilspetsar av skiffer och kvarts påträffade
vid arkeologiska utgrävningar intill Ånnsjön i Åre
socken. Den långa pilspetsen är ca 11 cm lång. (Foto:
Statens historiska museum. Jämtlands läns museums
arkiv)

av finmo (korn som är betydligt finare än
sand) är ett resultat av sådana naturkrafter.

Dessa vidsträckta fjällområden avgränsas
av stora sjöar och vattendrag samt flackare
områden med skog och myrmarker. Många
gånger följer sjöarna och vattendragen na-
turliga sprickbildningar som framförallt
löper i riktningen NNV–SSÖ. Mest utmär-
kande är Indalsälven som via sjöarna väster
om Duved förgrenar sig i ett flertal större
vattendrag, däribland Handölan, Enan, Rek-
ån och Medstuguån. Området täcks av
hundratals sjöar, allt ifrån den minsta tjärn
till de stora sjöarna Kallsjön, Anjan, Stor-
Rensjön, Ånnsjön och Ottsjön.

Man måste hålla i minnet att Jämtland
idag är ett av världens mest nordligast be-
lägna inlandsområden med ett omfattande
jordbruk. Man kan jämföra detta med att
Östersund (63°N) ligger på samma bredd-
grad som Grönlands södra delar eller mer
nordligt beläget än Anchorage i Alaska.

Orsaken till att Jämtland blivit ett så
stort jordbruksdistrikt beror inte en-
dast på den bördiga moränleran
utan också på de varma vindarna
från Norge som lyckas passera
Kölen vid några pass. Värmen i
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och tall.9 Flera dateringar av fångstgropar
antyder dock att fångstkulturen fortsatte.10

Den fasta bebyggelsen spred sig efterhand
från Storsjöbygden utmed dalgångarna.
Från den äldre järnåldern (fram till 500
e.Kr.) finns spår av asbestkeramik vid Ånn-
sjön, men i övrigt är spåren och lämninga-
rna få.

Odlingen sätter på allvar fart under yngre
järnåldern (500–1050 e.Kr.) och idag ut-
gör gravhögar de tydligaste spåren av per-
manent bosättning från denna tid. I Väst-
jämtland finns gravhögar vid Klocka och
Bunnerviken i närheten av Ånnsjön men
även på kalfjället mellan Blåhammarens
fjällstation och Sylarna.11 Vid en arkeologisk
utgrävning 1991 vid Dalsvallen mot Stor-
ulvån påträffades ett vikingatida praktsvärd
i en grav. Inte långt ifrån påträffades år 2000
ett eneggat svärd (600–700-talen e.Kr.) ovan-
på marken intill Norra Enbågen.12

Mot slutet av järnåldern, kanske kring år
900 (e.Kr.), börjar en kraftig bebyggelse-
expansion som innebär att Jämtland på
allvar börjar koloniseras med fasta bosätt-
ningar. Denna expansion är känd över i
princip hela Skandinavien och fortsatte

några hundra år in i medeltid. Av ortnam-
nen Hov och Vi-, förstår vi idag att maktens
boningar låg spridda runt Storsjön. Hov har
betydelsen en gård med sal för offerfest,
blot13 och Vi- har betydelsen hednisk kult-
plats. Andra namn som vittnar om asatron
är Frösön, Norderön, Odensala och Ullvi
(guden Frö, gudinnan Njärd, krigarguden
Oden och vinterguden Ull).

Enligt pollendiagram framgår att vegeta-
tionen under yngre järnålder ändrade ka-
raktär. De odlingsgynnade växterna ökar
sakta men säkert likaså enbuske som indike-
rar ett öppnare betat landskap. Barrskogen
går sakta tillbaka och lövträd som björk och
al breder istället ut sig.14

När jämtarna anammade kristendomen
är oklart, men nog fanns det händelser som
inte kan ha lämnat någon jämte oberörd.
Den mest kända händelsen är den norske
kungen, Olav Haraldssons (Olav den digre)
öde. Han besegrades av den danska kungen
1028, revanschsugen for han tillbaka genom
bl.a. Jämtland för att åter bli besegrad 1030
vid slaget i Stiklestad. Kort därpå inträffade
flera under och järtecken. Förloraren helgon-
förklarades därför och S:t Olav blev det po-

T.v. en holkyxa utförd i brons av s.k. mälardalstyp samt del av gjutform. Yxan på-
träffades vid Dunäsbacken i Kall socken. (Foto: Urban Norberg, Jämtlands läns
museums arkiv)
Ovan hällristningar i Landverk, Åre socken. (Foto: Ronnie Jensen, Jämtlands läns
museums arkiv)
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puläraste helgonet i Norrland. Pilgrimer
från hela Norden vallfärdade till Nidaros,
bl.a. genom Jämtland. Flera platser bär fort-
farande namn av denna företeelse, exempel-
vis Sankt Olofs källa i Pilgrimstad. Vem som
kristnade jämtarna är en öppen fråga, men
av runstenen på Frösön (Norrlands enda,
daterad till 1050–1080) framgår att Jämt-
land kristnades genom Östman Gudfasts-
sons försorg; ”Östman Gudfasts son lät resa
denna sten och göra denna bro, och han lät
kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn

och Sten ristade dessa runor”.15 Detta är nog
en överdrift, men kanske organiserade Öst-
man kristnandet exempelvis vid Jamtamots-
tinget. Jämtarna måste ha varit bekanta med
den nya trosinriktningen dels genom kulten
kring S:t Olav dels genom religionens starka
fäste i Nidaros (som fick en biskop redan
kring år 1075, ca 65 år före Uppsala).16 Men
runstenens stil härrör från Mälardalen. Ser
man till hur de tidigaste medeltida kyrkorna
är byggda är influenser från både väst och
öst tydliga, men vissa forskare anser att de

Vikingatida svärd på-
träffat vid en arkeolo-
gisk utgrävning 1991
av en grav i närheten
av Dalsvallen mot
Storulvån i Åre socken.
(Foto: Bengt Netter-
bladt 1994, Jämtlands
läns museums arkiv)

Sveriges nordligaste runsten tidigare belägen
på Frösöns östra strand invid brofästet mot
Östersund stad. Stenen beskriver hur Östman
Gudfastsson lät kristna hela Jämtland. Run-
stenens konststil härrör från Mälardalen.
Stenen är idag flyttad intill en byggnad en bit
från dagens brofäste. (Foto: Hans Antonson
1996)

Bebyggelsens spridning i Jämtland. 1 = Yngre järn-
ålder (500–1050 e. Kr.), 2 = högmedeltid (1050–
1300) och 3 = modern tid (1700–1899).
Ur Antonson, 2004, s. 115.
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östliga influenserna överväger varför också
de kristna impulserna torde ha kommit från
sydöst.17. Det är nog också förklaringen till
att Jämtland i kyrkligt hänseende kom att
höra till Sverige, närmare bestämt till Upp-
sala ärkestift, vilket i källorna är belagt år
1257.

Bebyggelsetillväxt och digerdöd
Runt Storsjön i centrala Jämtland finns någ-
ra av länets äldsta kyrkor. Kyrkornas läge i
förhållande till Hov-gårdarna visar på en
dyrkandekontinuitet, där hednatron byttes
ut mot den kristna tron. Sockenbildningen
dateras till 1200-talet i Jämtland. Alltefter-
som befolkningen ökade i antal avknoppa-
des nya socknar från dessa. Åre socken
vilken är den socken som Enaforsholm till-
hör har en av Jämtlands äldsta kyrkor, byggd
någon gång mellan 1150–1200.18

Vid sidan av kyrkan fanns den världsliga
makten. Den kände norske historieforska-
ren Edvard Bull d.ä. menade att det i källor-
na antyds att Jämtland hade en egen land-
skapslag, vilket innebär att Jämtland hade
en särställning som autonom stat, utan
kung, med stor grad av politisk oavhängig-
het från sina grannar.19 Frågor som rörde
landets styrning avhandlades på tinget vid
namn Jamtamot (mötet i Jämtland) i mars
månad på Frösön. Fil. mag. och sedermera
även kyrkoherde i Brunflo pastorat, Johan
Sparrman skrev år 1722 att Jämtland var
svenskt fram till 1100-talet.20 Detsamma
menar fil. dr. och ortnamnsforskaren Per
Vikstrand som i källorna ser en politisk
koppling till Sverige, särskilt med beaktande
av att historieskrivaren Snorre Sturlason i sin
Heimskringla skrev att det var Olof Sköt-
konungs män som inkasserade skatten i
Jämtland.21 Oavsett detta kom Jämtland att
bli en del av Norges territorium. Tiden för
detta är omdiskuterad,22 men troligast är att
det skedde i samband med att kung Sverre
red genom Jämtland år 1178 och krossade
Jämtlands härskande elit vid slaget på Stor-
sjöns is. Under medeltid kom jämtarna att
slitas mellan två herrar, norske kungen och
biskopen i Uppsala.

Den relativt kraftiga bebyggelsetillväxt
som landskapet upplevde under medel-
tidens första del (1050–1300), bestod av fas-
ta jordbruksbosättningar. Nya ortnamn, ex-
empelvis med ändelserna -by och -sta, gör sitt
intåg i landskapet vid denna tid.23 Bebyggel-
sen spreds utmed dalgångarna och sjösyste-
men och nådde långt bort i landskapet sam-
tidigt som de äldre bygderna förtätades med
nya gårdar. Det är troligt att det fanns andra
verksamheter på plats redan tidigare, exem-
pelvis någon form av säsongsbosättning,
kanske fäbodar. Landskapet röjdes och öpp-
nades upp. Av pollenundersökningar fram-
går att granen stadigt minskade. Istället tog
gräs, en och vide över. Senare, efter medel-
tid, kom gårdarna att användas som ängs-
marker. Eftersom de då användes hade de
ett värde också för staten, varför de på 1500-
talet kom att beskattas. Tack vare skatteläng-
derna vet vi idag namnet på många av dessa
tidigmedeltida gårdar. Även i Västjämtland
fann denna kraftiga kolonisationsvåg sin
väg. Vid Ånnsjön låg Kröveggen, Klocka och
Bunnerviken.24 År 1775 skriver exempelvis
topografen och handlaren Abraham Abra-
hamson Hülphers att ”Wid Klocke Nybygge
har ock fordom warit Hemman, men skal
legat öde öfver 300 år”.25 När de senare öde-
lades kom de efterhand att kallas för bölen
eller ödesbölen, som en beteckning att det
på platsen förut hade legat en gård. Därför
är det troligt att också Tångböle vid Gevsjön
har varit en bondgård under den tidiga
delen av medeltiden.

Idag vet vi precis hur de medeltida går-
darna såg ut i Jämtland, något som är ovan-
ligt för övriga Sverige. Detta beror på att
spåren av några gårdar har blivit bevarade
till idag. Spåren ligger ofta i mörkaste skog
och utgörs av husgrunder och fornåkrar
även kallade fossil åkermark. Sådana är idag
klassade som fornlämningar och skyddade
enligt lag. Anledningen till att spåren har
bevarats ända till vår tid, är att de under his-
toriens gång lades öde och att några av öde-
gårdarna aldrig blev uppodlade igen som
regelrätta gårdar. Eftersom dessa vare sig
blev plöjda eller stenröjda av senare tiders
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jordbruk, utan på sin höjd blev slagna, beta-
de eller överväxta med skog, slätades inte de
tidigmedeltida spåren ut. Olika Ödegårdar
ser snarlika ut. Undersökningarna visar att
man bodde i små hus (ca 40–60 m2), sanno-
likt timrade med en eldstad placerad i
husets ena hörn. Till gården hörde förråds-
hus med olika verksamheter.26 Flera intakta
ödesbölen har detaljkarterats och några har
undersökts arkeologiskt. De flesta ödes-
bölen ligger i sluttningar och därför avgrän-
sas varje åkerstycke i nederkant av en terrass.
Detta beror på att matjord efterhand trans-
porterades från åkerns övre del för att slut-
ligen ackumuleras i terrassen, som kontinu-
erligt byggdes på. Idag kan terrasserna vara
uppemot ett par meter höga. Medicine dok-
torn, tillika läkare och topograf, Johan Otto
Hagström, skrev i sin bok om Jämtland från

1751 att en av orsakerna till att gårdar öde-
lades var sättet att plöja. Genom att jord-
tiltan vändes åt ett och samma håll blev
åkerns mitt ”däldig” (djupare) och kanterna
högre, något som bidrog till att vattnet hölls
kvar på våren vilket i sin tur försenade såd-
den.27 Dessa dälder ger idag den fossila åker-
ytan ett velodromlikt utseende. Än så länge
är Jämtland den enda del av Skandinavien
där det har varit möjligt att rekonstruera
åkerarealen för tidig medeltid. I snitt var
den fossila åkermarken, när terrasskanter
och odlingsrösen har räknats bort, 2,96 hek-
tar (3,87 hektar om man även räknar med
uppgifter ur historiska kartor). Jordbruket
bedrevs vid denna tid med årder och man
odlade korn. På gården fanns häst, nöt, svin
samt får/getter och vid arkeologiska under-
sökningar har man utöver detta påträffat

ABRAHAM ABRAHAMSSON HÜLPHERS (1734–
1797). Släkten härstammar från Schmal-
halden i Tyskland och invandrade som
stålsmeder till Nyköping på 1630-talet.
Abraham Abrahamsson Hülphers bodde i
Västerås och var son till handlaren och
rådmannen Abraham Hülphers och hus-

trun Kristina Westdahl. A. A. Hülphers visa-
de tidigt en ovanligt stort kunskapsbegär
och var ovanligt musikaliskt begåvad. Han
försökte stärka sin hälsa genom resor. Den
första gick till Dalarna 1757 vilket resultera-
de i en dagbok. Under följande tre år gjor-
de han resor till Norrland och Lappland,
Danmark och Ryssland. Han skriver själv
om sin drift att ”wilja lära känna mitt Fäder-
nesland, och underrättas om de fördelar,
det jag i mitt mått, kunde blifwa en nyttig
medlem i wårt samhälle”. A. A. Hülphers är
en av de topografer som mest ingående har
beskrivit Norrland, däribland en egen bok
om Jämtland från 1775. Han skrev år 1773
en historisk avhandling om musik och in-
strument, särskilt orgelverk. Hülphers ägna-
de sig åt handel i Västerås och hade år 1763
titeln direktör med assessors rang. Han
startade firman Hülphers och söner tillsam-
mans med sina två bröder år 1768 men
trädde ur firman 1775. Gifte sig med Anna
Kristina Grave 1761. Fick under perioden
1762–1778 åtta barn varav de två sista var
pojkar. Vid hans död donerades den
Hülpherska bok- och handskriftssamlingen
om mer än 1 300 volymer, till Västerås all-
männa läroverk. (Leijonhufvud, 1901, s.
329–333.)  ❖
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älg, fisk och småvilt såsom hare, ekorre,
bäver, tjäder.28 Från medeltid finns uppteck-
ningar om att älgjakten var viktig och det
finns fångstgropssystem från denna tid. Näs-
tan alla jämtländska bönder var fria män
som ägde sin egen jord,29 något som inte fin-
ner sin motsvarighet i södra Sverige och
Norge där landboväsendet, d.v.s. arrendesys-
tem med mäktiga jordägare, var vanligare.

Vid sidan av att vara jordbrukare var jäm-
tarna kända som handelsresande. Man reste
till flera marknadsplatser såväl i väst som i
öst. Kunskap om marknaderna och de varor
som bytte ägare under medeltid är begrän-
sad. Vi får gå till senare historiska källor för
att få reda på detta. Den äldsta marknaden
vi känner till hölls några dagar efter Jamta-
mot (mars) och nämns redan i Frostatings-
lagen (från år 1260) vilket var den lag som
gällde i Jämtland på medeltiden. Platsen är
inte känd idag, men man har på grundval av
det påvliga sändebudet, sedermera också
domprosten Olaus Magnus uppgifter under
1500-talet, föreslagit Storsjöns is.30 Men se-

nare tiders historiska kartor visar också
på en marknadsplats öster om Kungsgården
på Frösön. En annan viktig marknad var
Levangermarknaden i Norge som hölls i
månadsskiftet februari/mars. Det fanns
även en midsommarmarknad i Trondheim.31

Men Jämtarna reste också österut till Borg-
sjö i Ångermanland och till Distinget i Upp-
sala. 1600-talsuppgifter visar att jämtarna
bl.a. hade med sig, järn (smitt och osmitt),
hudar, skinn, matvaror (malt, smör, torkat
kött), tyg (hampa, vadmal, lärft) och slip-
stenar till Norge. Från Norge hade de med
sig hem hästar, fisk, salt, tobak, vin och
brännvin.32

Resorna till Norge hade stor betydelse för
Västjämtland eftersom flera handelsvägar
passerade där. I fjällen finns flera talande
ortnamn, Skurdalsporten, Ekornsdörren,
Dörrshögarna och Skarvdörren vilket man
skulle kunna se som jämtarnas öppning eller
utgång till kontinenten. Av J. O. Hagströms,
N. Marelius, A. A. Hülphers och F. Burmans
historiska nedteckningar kan man göra föl-

Fossil åkerterrass vid ödesbölet Svedäng i Alsens socken. All öppen mark är fossil åker, terrassen i förgrunden löper
snett uppåt höger och är mer än en meter hög. Vid krönet i bildens bortre del, där skogen tar vid, ligger bebyggelseres-
ter. Ödesbölets husgrunder undersöktes mot slutet av 1970-talet. Etableringsfasen daterades till 1000-talet och går-
den låg senast öde år 1410 (Gauffin, 1981). Området utgör idag ett s.k. fornvårdsobjekt under länsstyrelsens
ansvar. Det är hästar från Wångens Trav- och Galoppskola som betar markerna. På markerna växer exempelvis den
sällsynta vita ängsgentianan. (Foto: Hans Antonson 3 augusti 2005)
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jande tolkning av vägarna över Kölen (se
figur på s. 51): Den viktigaste färdvägen var
mellan Meråker och Duved. Från Duved
gick färden via Tångböle, vidare till byn
Vallan (nära Ånn), över sundet mellan Sön-
ner-Rensjön och Norder-Rensjön, genom
Skurdalsporten (norr om Storlien) där grän-
sen passerades, vidare genom Stjørdalen till
Meråker. En annan led gick mellan Duved
och norska Tydalen. Efter Duved gick den
till Vallan vidare mot Handöl. För att kom-
ma dit är det ett rimligt antagande att man
gick över holmen (Enaforsholm) och tog sig
över Enan med flotte. Fale Burman skriver
att Enan korsades med flotte på färden
mellan Vallan och Handöl. Flotten bestod av
mellan 8 och 10 sammanslagna stockar ca 9
alnar långa, d.v.s. 5,3 m.33 Efter flottningen
delade sig vägen. Den ena gick utmed Enan
via Södra Enbågen norr om den norska
Essandsjøn. Den andra gick via Handöl för-
bi Ulvån (?) vidare söder om Sylarna till
Ekornsdörren respektive Skarvdörren. Reste
man istället på vintern var vägen mellan

Duved och Levanger den viktigaste. Den
passerade Medstugan, fortsatte förbi grän-
sen utmed Innans dalgång, via Sul till Ver-
dalen. Medstugan var en själastuga för pil-
grimerna d.v.s. ett härbärge. Senare, under
1600-talet, tillkom Skalstugan och Stalltjärns-
stugan invid Medstuguån, för att underlätta
för de handelsresande med bl.a. stallplatser.
För denna service fick de tre tillsammans en
kanna korn av varje jämtbonde på 1700-
talet.34

Vid mitten av 1300-talet inträffade den
kris som fick ofattbart katastrofala följder i
landskapet under i princip hela senmedel-
tiden (1300–1500). Även om det inte finns
nedtecknat i källorna torde det vara ställt
utom allt tvivel att digerdöden kom till Jämt-
land eftersom skriftliga belägg finns nära,
både från Hälsingland och från Tröndelag.
Flera efterföljande pestutbrott följde under
de närmaste 100 åren. Möjligen späddes
krisen ytterligare på av ett försämrat kli-
mat.35 Effekten blev märkbar för människor-
na, drygt hälften av alla gårdar lades öde.

FALE BURMAN (1758–1809) Burman är en
känd norrländsk släkt vars medlemmar
innehaft höga ämbeten. Fale Burman föd-
des i Sällsved, Kall socken, Jämtland, och
var son till bergsmästaren Abraham Vil-
helm Burman och hans hustru, Beata Mar-
gareta Sundel. Pappa Burman jobbade vid
Gustafsbergs kopparverk, på baksidan av
Åreskutan. Farfar Abraham Abr:son Bur-
man var prost i Offerdal och skrev en
latinsk disputation 1713. Fale Burman blev
docent i historia vid Uppsala universitet
1787 och blev adjunkt vid Kungl. Veten-
skapssocieteten 1791. Han erhöll ett lekto-
rat i Härnösand 1800 som blev den stad
han också dog i. Fale var fäst vid sin hem-
bygd och reste flitigt genom Jämtland. Han
förde noggranna anteckningar under sina
resor, där flera har publicerats i senare tid.
Flera finns outgivna vid ATA, Antikvariskt
topografiskt arkiv, Stockholm. Dessa utgör
idag en viktig historisk källa för forskning-
en. (Burman, 1930; Burman, 1991.) ❖

JOHAN OTTO HAGSTRÖM (1716–1792), son
till Armfeldts regementsfältskär, Pehr Hag-
ström från Västerhus gård på Frösön. Han
blev en av Linnés flitigaste lärjungar och
fick år 1749 stipendium för att åkta till
Jämtland och samla in material om provin-
sen. Detta resulterade i Jemtlands oekono-
miska beskrifning, från 1751 vilken är en av
Norrlands mest ingående 1700-talsskild-
ringar. Efter sina studier blev Hagström
provinsialläkare i Linköping mellan åren
1754–1785. (Hasselberg, 1961) ❖
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Ortnamnsforskaren och bebyggelsehisto-
rikern, professor Stefan Brink, har även
noterat att antalet pastorat minskade från 20
till 11 stycken36 samtidigt som husbyggandet
upphörde cirka 1350–1450.37 Krisen innebar
sannolikt att inte bara befolkningen som
helhet reducerades, utan också antalet med-
lemmar i en familj. Framförallt förefaller
födslarna ha påverkats mest. Den svåra tiden
för Jämtland började mattas av vid 1400-
talets mitt, även om viss ödeläggelse kan ha
fortsatt ytterligare ca 50 år. När krisen väl var
över har jämtarna börjat använda plog istäl-
let för årder. Plogen skär genom marken på
ett annat sätt och skapar inte terrasser som
årdret gör. Detta är en anledning till att
landskapet före traktorns tid, så som det är
avbildat i Alexander Wilhelm Bergstens foto-
grafier, saknar terrasser. Terrasserna kom
alltså att försvinna efterhand. Troligen änd-
rades också flera andra redskap i Jämtland
såsom lie och skära vilket effektiviserade
arbetet. Man hade också ökat trädans storlek
och åkerarealen minskade på en gård till i

snitt 1,63 hektar. Många förändringar inträf-
fade i krisens spår, men vad ledde dessa för-
ändringar till? Forskarna är inte eniga. Ser
man till de relativt nya jordbrukshistoriska
standardverken för Norge respektive Sverige
framträder två olika uppfattningar om den
senmedeltida agrarkrisens effekter på land-
skapet.38 Skedde det en ändrad jordbruks-
inriktning mot en relativt högre andel
boskapsproduktion efter att agrarkrisen
hade avklingat, eller blev det inte så? Här är
inte rätt plats att reda ut detta, men vad man
med stor säkerhet vet är att andra näringar
utanför jordbruket ökade kraftig under
medeltidens senare del. Detta gäller exem-
pelvis järnproduktion.39 Men det torde ock-
så gälla skinnhandeln, för det är också känt
att Englands kung Henry III:s (1216–1272)
agent köpte gråskinn (ekorre) från norr-
män på Boston fair.40

Det finns ingen anledning att tro att han-
delsvägarna ändrade sig under senmedeltid.
Uppgifter gör nämligen gällande att engels-
männen importerade skinn genom Hansans

Detalj av Jämtlands äldsta länskarta? I nordost finns Åre respektive Kalls kyrkor och i sydväst finns Sylfjället. No-
tera de tre färdvägarna mot väst. Endast medstugan fanns vid denna tid på den norra vägen. Den mellersta går
förbi Tångböle och vidare västerut intill Klukåsfjället [Lillkluken]. En går från Tångböle via Handöl förbi Tydals-
fjället. Kartan är odaterad men sannolikt tillkommen på 1640-talet eftersom den har gemensamma drag med Sten-
klyfts karta från 1646. (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y2. Foto: Hans Antonson)
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försorg under slutet av 1300-talet. Skinnen
kom från Nordvästeuropa.41 Den jämtländ-
ska skinnskatten utgick i vitskinn (hermelin)
och gråskinn. Kvantiteterna var betydande.
År 1532 skattade bönderna 2 468 vitskinn
och år 1531 motsvarade skatten 1 436 grå-
skinn. Stockholms slott köpte dessutom stora
kvantiteter skinn av olika slag under åren
1565–1567.42 Detta kan bara betyda att
skinnhandeln var omfattande i Jämtland
under medeltid och tidigmodern tid, och
säkerligen en viktig inkomstkälla för befolk-
ningen.43 Arkeologen, professor Stig Welin-
der, har uppmärksammat att de gårdar som
även framställde järn levde vidare medan
gårdar där man inte finner arkeologiska
spår av järnhantering lades öde i form av
ödesbölen. Utmarkerna kan därför ha fått
en allt större betydelse för försörjningen.44

Efter de svåra åren kan man skönja en viss
återhämtning av bebyggelsen vilket med-
förde att gårdarna åter ökade i antal. Tittar
man i de tidigaste jordeböckerna från 1500-
talet framgår det exempelvis för västra Jämt-
land att den ovan nämnda ödegården Tång-
böle i Åre socken hade återuppstått. Även
Handölbönderna betalade skatt vid denna
tid men gården ödelades troligen aldrig un-
der medeltid.

Ofredsår och den långa vägen tillbaka
De bättre tiderna höll dock inte i sig särskilt
länge. Några generationer senare började
det politiska läget bli instabilt mellan Sverige
och Norge/Danmark. Jämtland kom att
under nästan 200 år att uppleva en rad krig
och incidenter. Bland krigen kan nämnas ett
mindre intåg av svenskarna i Jämtland 1519.
Genom Grevefejden (1532) förlorade Norge
(och därmed Jämtland) sin politiska själv-
ständighet till Danmark. Från 1564 kom
Jämtland i svenskarnas händer men återläm-
nades till Norge 1570 efter freden i Stettin.
Från denna tid finns många nitiskt upprät-
tade administrativa handlingar till nytta
för dagens forskare. Mellan år 1611–1613
var Jämtland åter under svenskt styre men
lämnades tillbaka till Norge vid fredsför-
handlingarna i Knäred. Jämtland hamnade
slutligen under svensk flagga genom freds-
fördraget i Brömsebro 1645. Norrmännen
anföll dock jämtland 1657 och lyckades med
detta eftersom de hade jämtarnas stöd vilka
inte var särskilt svensksinnade. Redan 1658
återtog emellertid svenskarna Jämtland som
förblev svenskt genom freden i Roskilde
samma år. Norrmännen ryckte in i Jämtland
1677 men flydde redan 1678 och vid freden
i Lund 1679 upphörde jämtarnas umbäran-
den. Krigen hade plågat befolkningen och

Antal hushåll i Jämtland år 1566–1715. I figuren är även tidpunkterna för krig som berör Jämtland införda.
Det är tydligt hur flera av krigen hållit tillbaka antalet hushåll. Det är först när krigen är slut i början av
1700-talet som antalet hushåll växer från att ha stått stilla i närmare 200 år. Ur Antonson, 2004, s. 58.
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många gårdar hade lagts öde. Det är tydligt
vilken hämmande effekt krigen hade på
bebyggelseutvecklingen. När man prickar in
krigen på en graf över antalet hushåll i Jämt-
land ser man att bebyggelsen hölls på en
jämn nivå, samtidigt som befolkningen i
övriga Sverige istället ökade.

Men nog är det väl Armfeldts karoliner
som i detta sammanhang har präglat bygden
mest i detta sammanhang. I en åker i Hand-
öl hittades 1889 en täljstenstavla med in-
skriptionen ”Anno 1719 den 20 Jan begrofs
här 600 Menniskor” och en stor massgrav
påträffades i en åker 1936.45 I Handöl, i byn
Vallan (nära Ånn) samt på vandringsleden
mot Blåhammarkläppen finns hänvisningar
till karolinermonument över de soldater
som frös ihjäl på väg över Kölen nyårsdagen
1719 efter att ha krigat i Norge. Jämtarna
skonades dock denna gång från krigets
plågor. J. O. Hagströms pappa var fältskär
under Armfeldt. Sonen berättar vad som
hände: ”fålket blef häröfwer aldeles modfält,
ja en del liksom yra i hufvudet. Ingen ved
fanns här på många mil. Ansikten och hän-
der swulnade up af den faseliga kölden. En
del af manskapet siuknade och dödde
straxst första aftonen”46 Det finns tre ögon-
vittnesskildringar som berättar om resultatet
av den Armfeldtska krigshärens ödesdigra

vandring. Landshövdingen, Baron Tilas, reste
i området 1742 och enligt Hülphers hade
han sett ”benrangel af menniskor och hästar
ligga strödde öfver marken på en half mils
omkrets kring Enbogen eller den krok som
elfwen där gör”.47 Lantmätaren och leda-
moten av Kungl. Vitterhetsakademien, Nils
Mareilus, gjorde en resa i västra Jämtland
1758–1760. Han skriver ”Vid södra Enbogen
är ock en väg öfver Gränsen imellan Handöl
och Tydalen. … Vi träffade ännu på åtskil-
liga ställen hufvudskallar med måssa öfver-
växte”.48 Fale Burman skrev 1793 om ett vad-
ställe”… öfver Enan strax nedom Tefverdals
forssen [Teveldalen]. Vid densamma ligga
ännu mossbevuxna högar af döskallar.”49 I
trakterna av Enaforsholm torde några namn
vittna om äldre försvarsanläggningar. I Enan
mellan Enafors och Enkroken ligger två
olika platser som heter Skansforsen och en
plats som heter Skansholmarna. Även om
några spår av skansar inte är synliga för blot-
ta ögat och man inte heller vet efter vilken
incident namnen tillkom,50 är det ovanligt
att namn finns vid en plats utan speciell
anledning. Det finns belägg att patruller år
1700 skickades till Tångböle, Stenen i Grö-
nan Dal och Kåksten (gränssten på norska
sidan, väster om Skurdalsporten)51 som lig-
ger några mil bort utmed en av ridstigarna

Karolinergrav på en myr
vid Ranglans utlopp i
Enan. Enligt den munt-
liga traditionen är det
särskilt många artille-
rister som här ligger
begravda. Spikat träkors
av okänd ålder, men det
kraftiga stenfundamentet
är delvis överväxt och
talar därför om en rela-
tivt hög ålder.
(Foto: Anders Hansson)
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ÅRE PRÄSTSTOM geometrisk avmätning, upprättad av lant-
mätare Mattias Busch år 1702. Den stora byggnaden är
Åre sockenkyrka och den lilla visar platsen för präst-

gården. I nederkant där kompassrosen finns ligger Åre-
älven (Indalsälven). De övriga två sidorna avgränsas

av mindre bäckar. Av textakten framgår att ”Lit. A
warit till förende Åker 43 000 Kv. al. [kvadratalnar,

d.v.s. 1,52 hektar]. B. hårdhwals slått 434 000 Kv.
al. [d.v.s. 15,3 hektar]. K. Steril mark wjdh

Präste Stohmen.” Åre prästgård hade alltså
inte längre någon åkermark i bruk. Den

brukades som ängsmark. (Lantmäteri-
styrelsens arkiv, akt Y60-50:1. Foto och
bildredigering: Hans Antonson) ❖

mot Norge. Det finns så-
ledes en möjlighet att nam-
nen härrör från denna tid
och utgör några tillfälliga
posteringar.

Från och med 1700-talet vet vi betydligt
mer om hur landskapet såg ut och fungera-
de. Jämtlands gårdar började karteras i de-
talj efter freden i Brömsebro och storskaliga
kartor producerades ända fram till 1928 då
Lantmäteriverket bildades. De är en rik
landskapshistorisk källa att ösa ur. Att döma
av de historiska berättelserna om jordbruket
i Jämtland var förutsättningarna inte de bäs-
ta. Lantmätare Carl Erik Enagrius beskriver
målande situationen i samband med Kungl.
Maj:ts ”moderatare” skattläggningsmetoder
i Västernorrland, dit Jämtland hörde.52

”Emedan wid öfwerwägandet af detta Läns läng-
re belägenhet åt Norden, än Upland, Westman-
land och Södermanland, samt de flere söder ut be-
lägne höfdingedömen, som gör at man här hafwer
jemnare köld och längre winter, hwaraf kälen
twingas djupare ned, och följakteligen i den mon
mera förswagar jorden samt det feta och oljeaktiga
utdrager, ... at större frostgifwande träsk och my-
ror på åtskillige ställen i detta Län finnas, hwil-
kas utdikande skulle öfwergå Allmogens förmåga:
at sommaren är korrt och åker skötslen samt hö-
bergningen oftast på wida aflägsne ställen til
kreaturens föda den långa wintren, fodras mera
folk och arbete än på de södre orterne, icke til för-
tigande, det jorden härstädes är mycket beswärad

med kallkällor och dolda vatn, som tarfwa täta
och djupa dikens upptagande och widmagthål-
lande; ... denne ortens hemmans-förmoner i åker
och äng med mera, på långt när icke ställas i jem-
förelse, emot de södra orterne”.

Åre prästbord hade exempelvis ingen åker-
mark år 1702, utan endast ängsmark. Något
som skulle kunna härledas till ett hårt
klimat. Nu skall man emellertid inte blanda
samman den i relativ bemärkelse besuttna,
överklassens jordbruk med allmogens. Präs-
ten hade redan viss inkomst vid sidan av vad
prästgården gav och behövde inte slita lika
hårt med jorden. Frosten är dock något som
uppmärksammas i samtidens böcker om
Jämtland. För att mildra det svåra klimatets
frostverkningar på odlingen höll man vid
mitten av 1700-talets en skogsridå på norra
och ibland västra sidan av åkern, dock så
långt ifrån åkerkanten att träden inte skug-
gade.53

Riksrådet Schering Rosenhane skrev om
ängsskötseln i sin ofullbordade Oeconomia
från år 1662, att

”Ängen ähr åkerens moder, säger man uthi edt ge-
ment ordspråk. Thet ähr, adt såsom ängen ähr
god och stor till, så kan man hålla mycken boskap
där äffter, utaff hwilkas dyngia åkeren mera gödes
och bliffwer fruchtsam. Fördänskull ähr dhet en
husman öffwermåtton angelägit, adt han beflitar
sig om myckenhet aff äng, och god äng”.54
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Rosenhane hade flera gods i bl.a. Uppland,
Södermanland och Småland, varför skriften
är präglad av jordbruket från dessa delar av
Sverige. För besökare från exempelvis
Mälardalen såg det jämtländska landskapet
mycket annorlunda ut kring sekelskiftet
1700 än vad de var vana vid. Gårdarna låg
inte samlade i byar formade som klungor
eller rader. Istället låg de spridda en och en
eller tillsammans två och två. Byarna var
små. Vid mitten av 1600-talet fanns det i snitt
2,4 gårdar per by i Jämtland och 55 procent
av byarna bestod av mellan 1–3 gårdar.55

Åkrarna var fortfarande bemängda med
odlingsrösen. Diken saknades i princip helt,
istället var åkrarna avgränsade med renar.
Endast någon prästgård samt Kungsgården
på Frösön hade diken. Vid en resa i Jämt-
land 1749 skrev J. O. Hagström att åkern låg
i tresäde inom Undersåkers pastorat. Med
detta menas att två tredjedelar av åker-
marken odlades och resten vilade d.v.s. låg
i träda. Detta gällde även andra socknar.
Större delen av det bebyggda Jämtland lik-
som Mälardalen brukade istället tvåsäde vid
denna tid, där hälften av marken trädades.56

Tresädet ansågs vara ett fördärv av flera lant-
mätare vid denna tid. Gårdarnas stängsel-
dragning skilde sig också från Mälardalen.
Odlingssystemet följdes inte åt av gärdes-
indelningen (tvåsäde = 2 gärden, tresäde = 3
gärden o.s.v.). I Jämtland hägnade man inte
in åkermarken i flera gärden, istället var det

Jämtländsk högplog ur Lantbruksakademiens museum.
102. Ur Jirlow, 1948–1949, s. 169. (Bildbearbetning:
Hans Antonson)

var vanligt att endast en hägnad hade dragits
runt all åkermark. I en byordning har detta
kallats för ringhägnad.57 Därför saknades
ofta en fysisk gräns mellan sädesåker och
trädesåker vilket betyder att betet fungerade
annorlunda i Jämtland än söderut. Inom
ringhägnaden var betet kollektivt efter att
djuren kom hem från fäbodarna på hösten.
Ett mer mälardalskt sätt att stängsla hade
dock de jordbruk som drevs av den, i relativ
bemärkelse, besuttna överklassen såsom präs-
ter och officerare, vilka hade tagit med sig
influenser söderifrån.58 Att snön låg länge
på åkermarken var ett problem för odling-
en. På ett snillrikt sätt tidigarelade man såd-
den genom att redan i mars månad sprida ut
allehanda rester på den snöbetäckta åkern
såsom mull, löv, sand och kvistar.59 Solstrålar-
na värmde upp skräpet så pass att snön på
dessa platser smälte fortare än den omgivan-
de snön. Man drog plogen bakom en häst i
Jämtland istället för att använda oxar som i
Mälardalen. Reseskildrarna och de styrande
beskriver Jämtlands jordbruk och näringar
som lite efterblivet under 1700-talet. Så är
nog fallet i flera avseenden, men det beror
troligen också på att de inte förstod sig på
jordbruket och den ekologiska jämvikt det
befann sig i.

En central del i det jämtländska jord-
bruket var fäbodbruket som under denna
tid var fullt utvecklat. De äldsta beläggen på
fäbodbruk i Sverige är från 1380-talet och
härstammar från Dalarna.60 Den norske his-
torieprofessorn, Jørn Sandnes, menar att
fäbodbruket i Norge utvecklades redan
under 1100- och 1200-talen, men att det då
endast var fråga om bete och slåtter.61 Det
äldsta beläggen i Jämtland torde vara från år
1420 respektive 1435. Det förra gäller bön-
dernas inhägning av allmänningsmark och

det senare omtalar skogagång. Båda
beläggen torde tolkas som

fäboddrift.62 Det vi idag
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menar med fäbodbruk är att mjölkhan-
tering har förekommit på plats.63 Djuren för-
des till fäbodarna i mitten av juni månad
och hämtades hem i slutet av september. En
gård kunde dock ha flera fäbodar som ut-
nyttjades samma säsong (sommarfäbodar,
höstfäbodar). Vid fäbodarna fanns kor, får,
getter samt någon häst och där tillverkades
bl.a. messmör för det egna hushållet. I Ena-
forsholms närhet finns inte mindre än sju
fäbodar belagda: Enaforsvallen, Härvallar-
na, Snasahögvallen, Brattåsvallen, Oppdals-
vallen, Grubbvallen och Rensjövallen. I sam-
lingarna finns flera fotografier som A. W.
Bergsten har tagit av Snasahögvallen som
ligger bara ett stenkast från trädgränsen vid
foten av Snasahögarna, dit det tar en dryg
timme att vandra från Enaforsholm. Hus-
djuren kan inte ha haft det lätt i dessa trak-
ter vilket dagens fjällvandrare lätt förstår.  J.
O. Hagström skriver att killingar och lamm
i Handöl dog av myggen om de inte i tid
smordes in med en smörja gjord på ister
med tjära.64

I Jämtland odlades framförallt korn på
åkrarna även om höstråg förekom. Förutom

spannmål odlades ärtor och hampa. J. O.
Hagström skriver att hampa inte bör odlas
nära mangården då deras lukt är mindre
hälsosam för människan.65 I dagens Jämt-
land används ordet lägd om vall, d.v.s. gräs-
bärande åkermark. Termen är gammal och
påträffas i de historiska kartorna under
1600-talet. Lägdbruket var ett sätt att förbätt-
ra ängens avkastning genom uppodling
under ca två år vartefter marken på naturlig
väg fick valla igen. När ängen på detta sätt
var åkermark under kort tid odlades bland-
säd (korn och havre) och ibland rovor.66

Egentligen är lägdbruk inget annat än en ti-
dig form av cirkulationsbruk, men med den
skillnaden att det var ängen som stod i cen-
trum, inte åkern. Svedjebruk förekom vilket
de gamla kartorna visar, men det var i en
mycket begränsad skala. Den jämtländska
prästen Fale Burman skrev mot slutet av
1700-talet att jämtarna av ålder inte nyttjat
rågsvedjor utan bara tände på skogen för att
bli av med mossa där gran och tall kunde gro,
för att istället få asp, sälg och rönn att växa.67

Under 1700-talet när krigens alla um-
bäranden var till ända börjar befolkningen

Fäbodbruket har långa anor i Jämtland. De första beläggen i Norrland är från 1300-talet men i Jämtland kommer
de från 1400-talet. Fäbodbruket byggde på mjölkhantering och upphörde inte förrän under 1900-talets första hälft.
Bilden visar Snasahögvallen som hörde till Handölsbönderna. I förgrunden syns fröken Lindström. Odaterad,
troligen 1920-tal. (Foto: AWB nr E 231, KSLA)
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Befolkningsförändringen i Jämtlands län 1571–1950. Befolkningen låg på en tämligen oförändrad nivå fram
till 1700-talets början, Under 1800-talet flerdubblades invånareantalet. Efter 1950 har befolkningen i princip
minskat i Jämtland och ligger idag på 1915 års nivå. Ur Antonson, 2004, s. 115.

åter att öka i antal. När så sker sätter också
anläggandet av nya bondgårdar igång vilket
följer flera parallella spår.

Ett av dessa spår är en inre kolonisation i
den gamla bondebygden. Ungefär hälften
av de ödesbölen som efter den medeltida
krisen kom att användas som ängar eller fä-
bodar, odlades upp till boställen (torp, ny-
byggen, hemman). De gårdar som tidigare
hade varit innehavare av ödesbölen före-
faller inte ha kommit i ekologisk obalans när
de blev av med viktiga betesresurser i sam-
band med att ödesbölen blev självständiga
boställen. I Jämtland finns det många exem-
pel på att byar hade gemensam skog68 vilket
måste ha ansetts som opraktiskt och häm-
mande för bebyggelseutvecklingen av den
styrande eliten. Genom Storskiftet (instiftat
genom resolution år 1749) fastställdes rå-
gångar och ägogränser mellan byar och
genom att ägandet stakades ut i marken kan
man säga att Storskiftet underlättade för
privata nyodlingsinitiativ. En intressant
detalj i detta sammanhang är Storskiftets
syfte att också rationalisera jordbruket
genom att slå samman flera av bondens små
och spridda jordstycken till större samlade
ägor. Storskiftesstadgan var naturligtvis en
sydsvensk konstruktion och det är inte kon-
stigt att lantmätarna blev förvånade när de

kom till Jämtland och upptäckte att byarna
”… i uråldrige tider haft storskifte …”.69

Jämtland saknar i princip tegskiftade byar
som var vanliga i södra Sverige. Enstaka
exempel fanns, men i dessa fall var det inte
fråga om ett medeltida solskifte där marken
var uppsplittrad i en massa små tegar efter
ett säreget system, utan istället en fråga om
successiva gårdsdelningar.70 1821 genomför-
des Åre sockens enda storskifte.

En annan åtgärd från statens sida för att
främja uppodlingen var att luckra upp den
restriktiva torplagstiftningen och en tredje
var inrättandet av nybyggen. Med 1770 års
avvittringsstadga (bestämmelse och regel-
verk) sätter nybyggesetableringen fart i
Jämtland. 71 Det var framförallt folk utanför
länet som stod för denna kolonisation,
exempelvis soldater och dalkarlar. Den stat-
liga avvittringen skilde allmogens mark från
kronans mark, bland annat i syfte att finna
lämpliga platser för nybyggen. Dessa anlades
främst på de stora ödemarkerna vilka ut-
gjorde huvuddelen av kronans avradsland.72

Nybyggena kunde få upp emot 70 års skatte-
frihet, även om 20–30 år verkar ha varit
vanligare73 I Åre socken är bl.a. Klocka,
Landverk, Teveldalen, Enbogen, Enkroken
registrerade som nybyggen enligt de histo-
riska kartorna. Mellan 1826 och 1829 ge-
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nomförde lantmätarna 13 avvittringsförrätt-
ningar i Åre socken.

En rolig liten anekdot i detta samman-
hang levereras av Fale Burman som skrev att
”med myggor synes naturen velat varna och
afholla från Nybyggen i Fjällen”74 Enligt de
historiska kartorna skiljer sig nybyggen rejält
från de etablerade bondgårdarna. På inägor-
na fanns mycket lite ängsmark, nästan bara
åkermark. Men på utmarken fanns desto
mer ängsmarker i form av myr- och starr-
slåtter många kilometer från gården. Gene-
rellt sett gick det sällan att slå myrslåtter-
markerna varje år varför man hade en sorts
trädessystem, där man bara bärgade hö i
intervaller om 2–4 år.75 Burman beskriver en
jämtländsk sed att nybyggen i början hade
kor på ”lega” vilket betyder att man lånade
(utan ansvar för sjukdomar och skador av
vilda djur) en ko till dess att man kunnat
skaffa egna. Tog man fullt ansvar kallades
det att vara ”fägod”.76

Om den sena avvittringen syftade till ny-
odling hade den tidiga (tidigaste 1683) av-

vittringen ekonomiska syften, i första hand
för industrin som behövde råvaror, fram-
förallt träkol och timmer.77 I Jämtland inled-
des under 1700-talet gruvdrift. Den största
fyndigheten är utan tvekan Åreskutafältet.
Där finns två hyttor, dels Huså, dels Fröå,
båda på baksidan av skutan. Tillsammans
hette de Gustafsbergs kopparverk. Vid Huså
låg Hertig Karls gruva (idag kallas platsen
Bjelkes gruvor) och vid Fröå låg gruvan
Prins Gustaf samt Drottningschaktet. Gru-
vorna upptäcktes på 1740-talet. Det konsor-
tium som stod för finansieringen hade dock
börjat kopparbrytning vid Handöl, mellan
ån Handölan och fjället Storsnasen.78

Gruvindustrin kom att lägga under sig
stora avradsland och lyckades genom s.k.
ränteförvandling säkra sin energiförsörjning
på så sätt att de betalade skatten till kronan
för de närmast liggande bönderna och att
dessa istället betalade med kol och ved till
gruvan. En annan naturtillgång var täljsten
vid Handöl som förövrigt fortfarande bryts
idag. Då användes täljstenen för trepipiga

Genomförda storskiftes-, laga skiftes- och avvittringsförrättningar i Jämtlands län (blå linje = Storskifte, röd
linje = avvittring och svart linje = laga skifte). Storskifte (påbörjad 1749) och laga skifte (påbörjad 1827) var
två stora jordreformer som syftade till att rationalisera markerna för en ökad produktion. Avvittringen delade
allmogens mark från kronans mark, bland annat i syfte att finna lämpliga platser för nybyggen. (Källa: Lant-
mäteristyrelsens arkiv)
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kakelugnar och kokkärl. Idag används ste-
nen till att göra talk men används även som
vinkylare, karottunderlägg m.m. Hülphers
skriver år 1775 att brytningen måste vara ur-
åldrig, en slutsats han drog utifrån Tings-
lagssigillets utformning, dels utifrån de läm-
ningar man hade påträffat av arbetarebo-
städer eller ”Panne-hus” överväxta av tjock
mossa och storskog.79 Avvittringens betydel-
se för skogsindustrin lät dock vänta på sig i
Jämtland.

I Ångermanland och Medelpad var ut-
vecklingen mycket tidigare och vid 1740-
talet fanns där inte bara fler grovbladiga sågar
utan också ett finbladigt sågverk i Kramfors.
De grovbladiga sågarna var i huvudsak för
husbehov, vilket också gällde sågarna under
Gustafsbergs kopparverk, trots att där redan
fanns ett kapitalistiskt tänkande. Det var i
östra Jämtland som sågning till kommersiell
försäljning inleddes. De finbladiga sågarna,
som inte var lika virkeskrävande, öppnade

även i Jämtland. Fale Burman skrev att
lapparna kallades för finnar av norska och
jämtländska fjällbor.83 Antagligen är det
samma finnar som den gotiske historieskri-
varen Jordanes (ca 500 e.Kr.) avser när han
skrev om Skridfinnar (skidåkande finnar)
vilkas territorium gränsade i söder mot
Svearnas. I början av medeltiden omnämns
Skridfinnar av både Saxo och Adam av
Bremen. De historiska källorna är knappa
men där framgår exempelvis att samerna
skötte sina renar, dyrkade sina (av)gudar,
använde sin trollkonst och sina trummor, 84

besökte marknaden i Hammerdal,85 hade
annorlunda, men vackra kläder, ansågs fat-
tiga, uppriktiga, tystlåtna, ärliga och hjälp-
samma.86 Enstaka samer skattade redan på
1600-talet87 och antalet skattande samer
ökar under 1700-talet.88 Andra uppgifter ger
vid handen att förhållandet mellan bönder
och samer inte var konfliktfritt.89 Den yngre
avvittringen som inleddes på 1820-talet

Nybyggesetableringen 1750–1950 enligt Rudberg, 1957. Svarta punkter
anger befintlig bebyggelse och röda punkter anger nytillkommen bebyggel-
se. Ånnsjön är inritad i västra delen vilket underlättar lokaliseringen av
Enaforsholms omnejd. Trots det svåra klimatet i Västjämtland anläggs
en stor mängd nybyggen under denna period.

dörren för storskalig export
och Jämtlands första finbladi-
ga såg startades 1751 i Ljun-
gå, Hällesjö socken. I västra
jämtland var utvecklingen
inte gynnsam på samma sätt
som i den östra delen. Ett
försök med en finbladig såg
gjordes i Ottsjöströmmen på
1760-talet för export till Nor-
ge. Men då transporterna var
svåra och normännen redan
hade timmer, låg sågen öde
redan på 1790-talet.

Enligt Jämtlands och Här-
jedalens historia fanns samer
i de norra fjällen åtminstone
under 1500-talet80 och i de
västjämtska fjällen vid 1600-
talets mitt.81 Men de arkeolo-
giska undersökningarna av
samiska grav- och boplatsfynd
på Vivallen i Härjedalen, ger
tidiga dateringar från 1000–
1100-talen.82 Fanns de så
långt söderut fanns de vid
denna tid med all säkerhet
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Historiskt kartöverlägg draperad
över den ekonomiska kartan.
Klocka nybyggen från 1796. Åker-
marken (gul) var sett i relation till
ängsmarken (grön) mycket liten.
Detta var typiskt för nybyggen
vars jordbruk byggde på boskaps-
produktion. Om åkermarken (nr
1) står det ”Bestående af sand-
blandad Jordmo[n] med samma
bottn; kan iansende till dess nära
belägenhet under fjällen … synes
gifwa 2dre kornet i afkassning”.
Arealen var 1 tunnland och 12
kappland, d.v.s. ca 0,7 hektar.
Om hemslåttern (nr 2) står det
”Af lika jordmon med åkern ringa
gifwande” Dess areal var 11 tunn-

”Bondby vid Ånn-sjön” ritad av Carl Johansson
1886 i Sv. Familj-Journalen. Saxon skriver till
bilden ”Man vill se något annat, än det man
dagligen har för ögonen och derför drager den
svenske turisten gerna uppåt framtidslandet.
Företrädesvis Jämtland, kanske för att lättast
komma dit ock så för att det har mer af vacker
natur att bjuda, än de flesta af Sveriges land-
skap” [författarens kursivering]. Det är inte
otänkbart att bilden visar ett nybygge, exempelvis
Klocka. Ur Ohlén, 1972, s. 32.

land och 1 kappland, d.v.s. ca 5,4 hektar. Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y60- 23:1. (© Lantmäteriverket
Gävle 2005. Medgivande I 2005/1901)

Erik Sohlbergs karta från
1748. Notera symbolerna
för täljstensbrottet och
Handöls gruvor. Av de
röda punkterna ser man
även hur många gårdar
som fanns vid varje by.
Någon bebyggelse vid
Enafors existerade inte
vid denna tid. Kartan
beskuren och vänd åt
väster. (Lantmäteri-
styrelsens arkiv, akt Y5)
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riskerade att allvarligt hota samernas till-
gång på betesmarker, men eliminerades ge-
nom det kungliga brev som erkände samer-
nas jämlikhet och lika rätt med övriga
svenskar år 1841.90 I Västjämtland, norr om
Tångböle och väster om Gevsjön, ligger
Finnån, Finntjärnen och Finnberget, namn
som troligen vittnar om samernas närvaro i
området. Detsamma gäller namnen Lapp-
åsen och Lappåsbäcken som påträffas i
kanten av Sönner-Rensjön, norr om Enafors
station. Fortfarande på A. W. Bergstens tid
måste den samiska närvaron ha varit en rea-
litet. I Enafors fanns ett sameviste vid sekel-
skiftet 1900 som beboddes av Jöns Fjällberg,
och Samen Jonas Norberg lät uppföra en
kåta åt Bergsten, söder om gårdstunet i Ena-
forsholm.91 Vid fjällinventeringen av forn-
lämningar i Åre kommun påträffade man
spår av kåtatomter, härdar, förvaringsanlägg-
ningar och offerplatser vilka samtliga är en
del av det samiska kulturarvet.92

Under historiens gång har landskapet
kommit att förändras på många sätt, bl.a.
bebyggelsens tillbakagång men även dess
framstötar, vegetationens förändring, mass-

död men också en ökande mängd födslar.
Mellan vikingatiden och 1700-talet var jäm-
tarna ett hårt prövat folk, men man introdu-
cerade metoder att öka markens avkastning
som inte ens fanns i södra Sverige. Ändå
ansåg den bildade 1700-talseliten att jord-
bruket var mycket eftersatt och i starkt be-
hov av modernisering. I nästa avsnitt be-
handlas en tid där denna modernisering till-
sammans med nya försörjningsmöjligheter
kom att skapa det landskap vi i mångt och
mycket fortfarande kan uppleva.

Nya möjligheter, ett annat
landskap
Om Jämtland i beskrivningen ovan kan tolkas
som en isolerad landsände, med stagnerad
bebyggelseutveckling såväl som befolknings-
tillväxt, samtidigt som dåtidens reseskildrare
och styrande såg jordbruket som eftersatt
kom situationen att ändras under 1800-talet.
Ändringen är tydlig inom flera olika sek-
torer: skogen och vattenkraften tog över
järnets och jaktens roll som de viktigaste rå-
varorna, jordbruket reformerades, isolering-

August Johansson kör täljsten till Enafors station. Årtal okänt, troligen 1920-tal. (Foto: AWB, nr E 115, KSLA)
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en bröts, befolkningen ökade o.s.v. Detta
ledde också till att landskapet förändrades
och delvis fick ett annat utseende.

Jämtlands län bildades först 1810 efter
olika tillhörighet.93 Från 1570 löd Jämtland
som ett underlän till Trondheims län
(Amt).94 Från 1645 löd det under Härnö-
sands län tillsammans med Medelpad och
Ångermanland.95 1654 upplöstes länet och
de tre landskapen fördes till Gävleborgs
län.96 1762 bildade Jämtland åter ett gemen-
samt län med Medelpad och Ångerman-
land, kallat Västernorrlands län.97 Samma år
som dagens län bildades bestämdes också att
Östersund skulle bli residensstad varvid läns-
styrelsen inrättades. Östersunds stad anlades
på ett avradsland kallat Östersundet. Det var
en ödemark på fastlandet vid sundet mot
Frösön för vilken någon bonde betalade
avrad (skatt). Gustaf III hade tagit beslutet
redan i oktober 1786. En rutnätsformad
stadsplan upprättades av den i Jämtland
verksamme lantmätaren Johannes Törnsten
vilken har efterlämnat en stor mängd kartor
över gårdar och byar inom landskapet. Sta-
den var till för handel och tillverkning, inte
jordbruk. För att locka invånare lovade man
20 frihetsår fram till 1806.98 Det verkar som

om staden börjar växa och få ett bärkraftigt
näringsliv först från 1840-talet.99

Isoleringen bryts
Det var viktigt att bryta Jämtlands isolering
med övriga landet. År 1775 skriver Hülphers
att landsvägen västerut slutade vid gården
Sta i Åre socken, där istället en rid- eller klöv-
väg tog vid. Riksdagen beslöt att bygga en
inlandsväg vid 1812 års riksdag. Vägen skulle
gå ända från Värmland via Dalarna och Häl-
singland, vidare norrut mot Jämtland och
Norge. Riksdagen delegerade frågan vidare
till en särskild kommitté där bl.a. Baltzar von
Platen ingick. Den Jämtländska vägsträck-
ningen skulle gå från Sta, väster om Duved,
till Trondheim och i princip valdes den gam-
la vintervägen förbi de tre fjällstugorna Stall-
tjärnsstugan, Medstugan och Skalstugan.
Vägen blev färdig på 1820-talet och byggdes
framförallt av värnpliktiga. På den norska
sidan blev vägen klar först på 1830-talet.
Många ingredienser från den tidens väg-
byggnationer känns igen i dagens debatt
om motorvägsanläggningar, exempelvis bro-
avgifter, vägavgifter eller att de fungerade
som nödhjälpsarbete (idag regionalstöd).100

Vägen invigdes av kung Karl XIV Johan i

Sameviste i Enafors.
Jonas Norbergs
familj utanför sin
bostad. (Foto: AWB,
nr E 178, KSLA)
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augusti 1835, varför vägen därefter kom att
kallas Karl Johansvägen. Delar av denna
gamla väg kan fortfarande idag beskådas.

Under 1800-talet utvidgades kommunika-
tionerna med övriga Sverige på flera sätt.
Postinrättningarna blev fler. Åre fick post-
expedition redan 1852 vilken flyttades till
Duved 30 år senare. Vidare integrerades
Jämtland i telegrafnätet på 1860-talet, såväl
mot Sundsvall som mot Levanger.101 Frågan
om en järnväg i Jämtland, den norrländska
tvärbanan, väcktes redan av SJ 1867, men
det var först 1875 som man började bygga
järnvägen väster om Krokom. Argumenten
för byggandet av järnvägen var att den skul-
le minska Jämtlands isolering, minska effek-
terna av missväxt, nå de isfria hamnarna i
Norge men framförallt öppna de mellersta
och västra skogarna för världsmarknaden
genom en inhemsk sågverksindustri. År
1881 gick det första godståget mellan Öster-
sund och Trondheim och året därpå var den
norrländska tvärbanan öppen för all trafik.102

Inlandsbanan byggdes i etapper i början av
1900-talet, men blev inom länet inte klar
förrän 1922.103 Enafors station byggdes år
1875. Parallellt med järnvägen i Enaforstrak-
ten finns en väg som kallas Materialvägen.
Genom denna försågs arbetsplatsen bl.a.
med byggmaterial. Med järnvägen kom träd-
gårdskonsten till det i princip trädgårdslösa
landet. SJ hade ett stort program för att an-
lägga planteringar i landskapet, såväl vackra
konstnärliga trädgårdar vid stationsbygg-
naderna som skyddsplanteringar av buskar
och växter som skulle hindra snödrev och
erosion.104 Kjell Lundquist skriver mer om
detta i sitt bidrag i denna bok.

1800-talet är verkligen en brytningstid
mellan gammalt och nytt i Jämtland. Ett av
de nya inslagen var att Lantbruksakade-
mien, grundad 1811 men igångsatt 1813,
skulle inrätta hushållningssällskap i de län
där sådana inte fanns. Jämtlands läns kung-
liga hushållningssällskap inrättades 1817
med syfte att förbättra, inte bara jordbruket
och dess binäringar, en utan även handel
och industri. Med sällskapet inleddes upp-
lysning, utbildning, och praktiska försök för

att förändra ett traditionellt jordbruk mot
ett mer modernt. Exempelvis såg Lantbruks-
akademien till att statens agronomer år 1888
var tvungna att bosätta sig i sina respektive
distrikt för att förbättra rådgivningen.105

Andra exempel är att Hushållningssällska-
pet startade en lantbruksskola i Ope 1862
och en hingstuppfödningsanstalt i byn
Vången 1903106.

Hingstuppfödningsanstalten Wången är i
detta sammanhang värd att särskilt upp-
märksammas. Gården ligger i Alsens socken
och är ett mycket intressant exempel på hur
en inrättning följt med tidens förändringar
och anpassat sig till dessa. Man kan säga att
det var tack vare avelsarbetet vid Wången
som den Nordsvenska hästen kunde räddas
från utrotning. Den nordsvenska hästen
kommer från Jämtland och i Mellansverige
gick den även under namn som Ångerman-
landshästen och Hälsingehästen. Men det
var från Jämtland dessa båda landskap häm-

Milstolpe i Alsens socken. (Foto: Hans Antonson 3
augusti 2005)
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OMRÅDET ENAFORS–HANDÖL. Enaforsholm
hörde tidigare till Handöls by, gårdarna
nummer 1 och nummer 2. Då var holmen
en del av byns utmark. Men den torde inte
ha varit obrukad. Den användes som betes-
mark åt kreatur och småfä när de fanns på
Grubbvallens fäbod, idag platsen för Ena-
fors järnvägsstation. Handöl nämns första
gången vid namn 1564 i en skattelängd.
Hur många gårdar den då bestod av vet
man inte, troligen var det en. Det verkar
dock som att gården inte lades öde genom

digerdödens härjningar och den efterföl-
jande krisen 1350–1450. Under 1800-talet
hade det blivit två gårdar vilka hade om-
fattande åkerarealer. Några brukas fort-
farande. Handöl låg förr mer centralt än
vad den gör idag, tack vare väg E 14 sträck-
ning. Förr sökte sig folk till byn i samband
med resor till och från Norge. Handöl har
varit en viktig plats för den tidiga turismen
och är så än idag genom sevärdheterna tälj-
stensbrottet, Handölforsen, kapellet och
karolinermonumenten.  ❖

tade sina hästar vilka de behöll i några år
innan de såldes vidare söderut.107 Historiskt
sett har man i Jämtland varit beroende av
hästimport från Norge, något som framgår
av förteckningar från handelsresor till Le-
vangermarknaden. Under 1800-talets andra
hälft började man experimentera med kors-
ningsavel av tyngre kallblodiga hästar bl.a.

för att tillgodose militärernas behov. Första
generationens korsningar var ofta bra men
avkommorna därefter var inte till belåten-
het.108 Jämthästen som var bred, långbent,
kraftig, from och uthållig höll på att försvin-
na. För att råda bot på detta enades Gävle-
borgs, Västernorrlands, Kopparbergs och
Jämtlands Hushållningssällskap om att bilda

Enafors station. Årtal okänt, tro-
ligen kring sekelskiftet 1900. Tro-
ligen är det fröken Lindström med
en springerspaniel och möjligen
ulmerdoggen Roy samt stations-
mästaren Wetterqvist, som syns på
bilden. (Foto: AWB, nr E 277,
KSLA)

Enafors bangård där stenfoten till
stationshuset håller på att byggas
år 1875. Intill järnvägen gick den s.k.
materialvägen genom vilken byggarbetet
av järnvägen försåg med bl.a. byggmaterial.
(Jämtlands läns museums arkiv)
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HANDÖLS BY. Historiskt kartöverlägg drape-
rad över en fastighetskarta. Handöls by
enligt laga skifteskartan från 1885, upp-
rättad av lantmätare Leonard Cassberg
genom vikarierande lantmätaren Hugo
Ruuth. På kartan tränger fastighetskartans
svarta ekonomiska gränser, blåa vattendrag,
gula åkrar och röda vägar fram i bilden
extra tydligt. När man väl betraktar bilden
en längre stund ser man hur laga skifteskar-
tans olika markslag syns igenom fastighets-
kartan. Åkermarken var på denna tid be-

tydligt större än vad den är idag. Jämförel-
sen visar att åkernedläggningen är stor. Inte
heller någon ängsmark finns idag kvar. Vid
laga skiftet var arealerna torr äng (hårdvalls-
äng) enorma jämfört med åkerarealen.
Handölan har delvis ändrat läge även om
det inte är mycket. Några av öarna är be-
tydligt större idag. Dagens små hustomter
följer tydligt de äldre markslagen, framför-
allt hårdvallsängen. (Lantmäteristyrelsens
arkiv akt Y60-19:2. © Lantmäteriverket Gäv-
le 2005. Medgivande I 2005/1901)❖
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ett avelscentrum. Arbetet gick ut på att orga-
nisera en planmässig avel genom bl.a. stam-
bokföring, import av avelshingstar m.m.109

Det minskade intresset för brukshästar och
ökade intresset för travhästar ledde efter-
hand till att Kungliga Lantbruksstyrelsen be-
slöt om delad stambok 1964 vilket innebär
att man började med avel av både en nord-
svensk brukshäst och en nordsvensk travare.
1967 blev sällskapet i Jämtland ensam an-
svarig för Wången. För att bredda under-
laget inleddes ett samarbete med Jämtlands
travsällskap året efter. Inackordering av
främmande hästar inleddes för att bättra på
ekonomin.110 Wången blev stiftelse år 1985
eftersom den utgjorde en belastning för
Hushållningssällskapets ekonomi. Stiftelsen
började med utbildning och kursverksam-
het.111 En förändrad omvärld krävde emel-
lertid att verksamheten vid Wången föränd-
rades för att bestå. Hingstuppfödningen
upphörde liksom brukshästutbildningen
när Trav- och Galoppskolan flyttade dit
1995. Idag har Wången bl.a. en gymnasie-
utbildning.

Under 1800-talet fortsatte hemmansklyv-
ningen i allt mindre delar. I det fall det finns
en lång serie av historiska kartor kan man se
uppodlingens enorma framfart där åkerare-
alerna mer än fördubblades på 100 år.112

Åkermarken förbättrades ständigt och sett i
ett långt tidsperspektiv ökade åkerns avkast-
ning stadigt. En av orsakerna bakom detta är
myrodlingar och sjösänkningar. Myrar dika-
des ut och sjöar sänktes i första hand för att
slippa den förödande höstfrosten som man
ansåg att bl.a. myrarna drog till sig. Fort-
farande mellan åren 1871 och 1900 framstår
Jämtland som mycket frostutsatt jämfört
med stora delar av Sverige.113 Men åkrarna
dikades och röjdes även på sten, framförallt
i form av många små odlingsrösen.114 Od-
lingsrösen saknas nästan helt i Jämtland
idag, liksom stora stentippar vilka man ofta
kan se i åkerkanterna i södra Sverige. Stenen
dumpades därför säkerligen i sjöarna, dit
det ofta var nerförsbacke från åkermarken.
Laga skifte som i Sverige stadsfästes 1827
innebar ytterligare rationaliseringar. Denna

jordbruksreform hade som syfte att i likhet
med Storskiftet samla ihop böndernas ägor
till några få stora skiften. I södra Sverige fick
det tillföljd att avståndet mellan en gård
(som låg i en by) och sina nya stora skiften
blev för långt varför man tvingade bönderna
att flytta ut gården till sitt skifte. På det sättet
minskade restiderna, men byarna splittra-
des. I Jämtland var böndernas åkrar redan
indelade i relativt stora stycken varför skiftet
inte i första hand handlade om att ge jorden
en bättre arrondering. Eftersom byarna re-
dan låg spridda blev det heller inga utflytt-
ningar att tala om. Däremot framgår det av
kartorna att utstakning av nya hemman var
en viktig funktion. I Åre socken genomfördes
22 förrättningar mellan 1821 och 1928.

Trots många förbättringar upplevde Jämt-
land under 1800-talet en rad svaga år eller
svåra missväxtår för åkermarken. Nästan vart
femte år!115 Tack och lov var missväxtåren
för fodermarkerna inte lika många vilket
fick de lärda och styrande att allvarligt
ifrågasätta Jämtland som ett spannmålspro-
ducerande län.116 Mot slutet av 1880-talet var
korn fortfarande den dominerande spann-
målssorten. Även om potatis hade börjat
odlas redan under 1700-talet var det först
mot slutet av 1800-talet som den var allmänt
förekommande.117 Utsädet per hektar var
högre än riksmedeltalet i Åre socken, men
låg precis på riksmedeltalet vad gällde skör-
den.118

Fortfarande på 1880-talet bedrevs på
många håll det traditionella tvåsädesbruket
med odling av korn. Det är först när all-
mogen började få upp ögonen för att produ-
cera foder på åkermarken som framgångar-
na visade sig. Bakom dessa låg modernare
växtföljder, d.v.s. cirkulationsbruket, där
odling av exempelvis klöver, vicker, ängskav-
le och timotej ingick i en bestämd odlings-
följd. 1913 var Jämtland det län som odlade
mest vall på åkermark i hela Sverige. Fram-
gångarna med ökade foderskördar ledde
också till att antalet kreatur ökade stort.
Detta kan man förstå av utseendet på vissa
små timrade lador som ibland har blivit på-
byggda med en övre del av brädpanel, något
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mot andra delar av Jämtland. Medeltalet i
landet var 13 getter per 1000 invånare.121

Det hängde alldeles säkert ihop med det
utbredda fäbodbruket. Trots denna ålder-
domliga form av husdjursskötsel upphörde
fäbodbruket först under första hälften av
1900-talet. Även i västra Jämtland fanns me-
jerier. Ett mejeri som kan nämnas är Jämt-
lands Fjällmejeriaktiebolag vid Fridhems
järnvägshållplats mellan Storlien och Ena-
fors som startade 1884 genom bröderna
Seth och Frans Kempe samt Oscar Dickson,
men som stängdes året därpå.122 Ett annat
var Hushållningssällskapets experimentyste-
ri i Medstugan som inrättades 1905 och som
bl.a. tillverkade storpipig ost och Cheddar-
ost. I början av 1900-talet fortsatte mejeri-
expansionen och mellan 1905 och 1910 för-
dubblades andelen invägd mjölk. På 1930-
talet kom egnahemsägare och småtorpare
att kraftigt medverka till ökningen av antalet
kor. Boskapsnäringen med mejeriproduk-
tion har allt sedan dess varit ryggraden i
Jämtlands jordbruk.123 Boskapsnäringen
krävde dock bättre, större och annorlunda

Potatisplockning vid Enaforsholms Gård. Längst till höger står Gustaf Olsson som var Bergstens medhjälpare och
som nummer två från vänster är fröken Lindström som visar upp potatisskörden. (Foto: AWB, nr E 038, KSLA)

som troligen hör ihop med ökade foderskör-
dar. Järnvägen innebar att nya marknader
öppnade sig för bönderna i Jämtland och att
varor lättare tog sig in i landskapet. Red-
skapen förbättrades sakta men säkert. Man
började exempelvis använda fabrikstillverka-
de engelska järnplogar och hästdragna slåt-
termaskiner. På sina håll experimenterades
även med konstgödselämnen såsom guano
och svavelsyrad ammoniak. Mot slutet av
1800-talet användes årligen 20 000 säckar
konstgödsel i Jämtland (superfosfat, tomas-
fosfat, kalisalt).119

Bymejerihanteringen som hade gått i stå
vid 1870-talet rycktes upp när Hushållnings-
sällskapet ordnade med billiga lån, utbild-
ning av bl.a. mejerskor och inrättandet av
andelsmejerier. Den främsta produkten blev
smör för export till England. Man försökte
också reformera mejerihanteringen på fä-
bodarna, dock utan goda resultat.120

Jämtland innehade nästen en särställning
vad gäller antalet getter i landet. År 1902
hade Undersåkers tingslag 261 getter/1000
invånare. Det är dock mindre än hälften
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hus för djuren. Sett till utseendet byggdes
under framförallt 1900-talets första hälft
många av dagens större ladugårdar i Jämt-
land.124

Familjen Nilsson på lägderna i slåttertid norr om
Lillån vid Enaforsholm. På bilden vänds höet med
räfsa, om man använde lie eller slåttermaskin är
oklart. Årtal okänt, troligen någon gång mellan
1908–1912. (Foto: AWB, nr E 084, KSLA)

En vanlig syn i det jämtländska odlingslandskapet,
en hölada med knuttimrad neder- och överdel respek-
tive en träpanelad mittendel. Detta torde vara orsakat
av de ökade foderskördarna under 1800-talet. Lada i
Kaxås by, Offerdals socken. (Foto: Hans Antonson
1996)

Antalet getter per 1000 inbyggare i Sverige år 1902.
Ur Flach, et al, 1909, s. 198 f.
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Som framgår ovan mångdubblerades
Jämtlands befolkning under 1800-talet.
Trots detta fanns perioder med svårartade
händelser. De många missväxtåren fick folk
att emigrera till Amerika i allt intensivare
takt under 1880-talet. Från Åre socken ut-
vandrade 18,9‰ av medelfolkmängden, en
mycket hög siffra. Det var inte i första hand
jordägare eller arrendatorer som flyttade
utan söner och döttrar till skogsarbetare
eller jordbrukare.125

Skogen är idag en av jämtlands största
råvarutillgångar, men i början av 1800-talet
var det fortfarande en resurs som främst
nyttjades till husbehov av bönderna själva i
form av småsågar, tjärbränning, skogsbeten
och utmarksslåtter. Ett mer industriellt per-
spektiv på skogen börjar dock tränga igenom
under denna tid. Exempelvis anlades Jämt-
lands andra finbladiga såg i Gussjö, Fors
socken, år 1800. De nya sågarna vid denna
tid var s.k. ramsågar vilka hade ett eller flera
långa sågblad som i varje ände var fästade
vid ett eller flera stativ som närmast kan lik-
nas vid en träramskonstruktion. Med vatten-

Snasahögvallen. På kortet syns kannor och kärl som efter diskning hängts upp på torkställningen av ”Bu-tösen”
Kristina Eriksson från Handöl. Årtal okänt. (Foto: AWB, nr E 198, KSLA).

kraftens hjälp höjdes och sänktes bladen
med en fram- och återgående rörelse som
bearbetade timmerstocken efterhand den
fördes igenom stativet. Ramsågarna kom att
revolutionera sågningen av timmer. De var
virkessnåla och man fick ut mycket plank
och brädor av varje stock. De ersatte bilning
och täljning för hand.

Man kan också notera att enstaka affärs-
män, om än i blygsam skala, började köpa
avverkningsrätten till skog av bönderna
under de första decennierna. Köpen om-
fattade vanligen 50 år. Som en följd av detta
ökade flottning av bjälkar och timmer. Bo-
lagens förvärv ökar i omfattning under 1880-
talet fram till dess att stopplagen infördes
1906. Då hade bolagen redan gjort 90% av
sina köp.126 Under denna korta tid fick sko-
gen ett värde som de flesta bönder inte kun-
de drömma om. Bolagen skapade arbetstill-
fällen för bönderna vintertid i form av
avverkning och körslor och inom trävaru-
industrin anställdes allt fler arbetare. Men
skogsbolagens negativa framfart (kallas
ibland Baggböleri) väger tungt i litteraturen
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Skriftställare Jonas Stadling. (Foto: Wolfenstein,
Stockholm, Jämtlands läns museums arkiv)

Aktiebrev till Enafors aktiebolag efterföljaren till Ena-
forsholms bolag. (KSLA)

och har i en rad reseberättelser beskrivits av
Jonas Stadling, en jämte från Lockåsen, Mys-
sjö socken, vilka publicerades i Aftonbladet
under 1800-talets slut.127 Säkerligen påverka-
des riksdagsmännen inför lagstiftningen av
denna journalistik. Den norrländska förbuds-
lagen, hade som syfte att värna bondeklas-
sens bevarande som självägande bönder. Av
betänkandet framgår att bolagsköpen bl.a.
kunde genomföras eftersom bönderna inte
förstod skogens rätta värde, viket bolagen
gjorde.128 Det finns områden där bolagen
inte hade någon framgång. Skyttmon i Borg-
vattnets socken är en sådan by där bönderna
hade råd att bygga i det närmaste slottslika
boningshus i trä.129

Med järnvägen kom den inhemska såg-
verksindustrin, liksom annan träförädlings-
industri, också att växa under 1800-talet. På
1890-talet fanns i Jämtland 22 järnvägssåg-
verk varav fyra var vattensågar och resten
ångsågar. Enaforsholms bolag var ett av
dessa sågverk. Flera fick läggas ned p.g.a.
virkesbrist i början av 1910-talet. Men ned-
läggningen berodde också på att ångsågarna
tog över. Med dessa tvingades man inte till
en viss plats där energin, vattenkraften,
fanns. Många sågverk flyttade till den mer
centralt belägna kusten. I det tidigare så
agrart präglade Jämtland växte arbetar-
klassen fram med träindustrin d.v.s. sågverk,
pappersmassafabriker, kolugnar och snicke-
rifabriker.

Uppåt framtidslandet – grosshandlare
och turister
Den inledande delen av rubriken är hämtad
ur Sv. Familj-Journalen från 1886,130 se illust-
rationen på s.68. Med järnvägen inleds en
viktig epok för Enaforsholm. Som framgått
hade den betydelse för sågverken, men kom
också att få betydelse för turismen i dess
många skepnader. De första turisterna kom
förstås ur ett samhällsskick som bl.a. hade
tid och ekonomi att turista. Det hela inled-
des under 1880-talet med att engelsmän och
skottar åkte på jaktresor till Norge där de
bodde på hotell och pensionat. Men efter-
hand blev det ont om jaktutrymme samtidigt
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som priserna steg varför de fortsatte in i
Västjämtland. Framförallt var det bankirer,
militärbefäl och industriägare från London.
De köpte stora egendomar och lät bygga
pampiga hus. Efter följde svenska affärsmän
som blivit rika genom trävaruindustrin i
Norrland. Denna turistyttring brukar kallas
grosshandlarturism. Några namn kan näm-
nas, bl.a. friherre Oscar Dickson som bygg-
de den pampiga jaktvillan Rensjösätern,
Clas Cronstedt byggde Storrensjöns jaktvilla
och bröderna Seth och Frans Kempe som
byggde vid Rensjönäset respektive Visjön.
Percy Luck byggde om Hobergs mangårds-
hus till jaktvilla, amiralen Sir William Kenne-
dy byggde Landverk, Tom Nickall byggde
om Skalstugan och industrimannen Carl
Fredrik Liljevalch, byggde en otroligt natio-
nalromantisk jaktvilla i Medstugan. Hans
namn är i Sverige dock främst förknippat
med konsthallen i Stockholm. Inom loppet
av 30 år hade inte mindre än 25 jaktvillor
och många jaktstugor byggts ute i den svens-

Jaktstugor i Västjämtland (1880–
1915), en del av tidig svensk turism.
Välbärgade personer, inledningsvis
engelsmän och skottar, därefter svens-
ka grosshandlare (s.k. grosshandlar-
turism), sökte sig till Västjämtland i
första hand för jaktens skull. Även
hälsoaspekten, med den friska luften,
var avgörande (s.k. luftgäster). Grå
färg visar kalfjäll.
 Jaktvillorna:
1) Gunnarvattnet
2) Hoberg
3) Västra Kjoland
4) Åbo
5) Storrensjön
6) Skalstugan
7) Medstugan
8) Bodsjöedet
9) Rensjösätern
10) Rensjönäset)
11) Visjön
12) Enaforsholms
Gård

ka fjällvärlden. Det var framförallt jakten på
ripor och fisket som förde dessa herrar upp
till fjällvärlden. Det mycket annorlunda
societetsliv som man levde ute i vildmarken
gjorde naturligtvis jämtarna häpna.131

Många historier berättas fortfarande om
grosshandlarturisterna. Men flera personer
ur denna överklass var även intresserade av
att utveckla de jordbruk som följde med fast-
igheterna, exempelvis Dickson/Kempe och
Liljevalch som båda öppnade varsina meje-
rier. De investerade i jordbrukets byggnader
och lät röja åkermark, dikade, introducera-
de växtföljder och mycket annat. Efter sin
död 1909 testamenterade Liljevalch Med-
stugan till Hushållningssällskapet.132 Det är
i detta sammanhang Alexander Wilhelm
Bergstens köp av Enaforsholms Gård skall
ses.

Med järnvägen kom alltså turismen igång
på allvar. Den förde turisterna snabbt och
enkelt till Fjällen. Men upplevelserna av
landskapet från tåget kan diskuteras. Birger

13) Sevedholm
14) Bunnernäset
15) VillaTivoli
16) Landverk
17) Anahögen
18) Villa Hunter
19) Äggsjön och
slutligen de sex
jaktvillorna i Åre
20) Granliden,
Tottebo, Monte
Totto, Åkesson,
Jamtbol, Bünsow.

Efter Järnfeldt-Carlsson, 1988, s.
117. (Karta av Hans Antonson)
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Sundström, en ung systerson till grosshand-
laren Axel Abramson, skriver i sin dagbok
vid en resa år 1900 från Trondheim till
Stockholm att ”hemresan gjordes på järn-
väg, hvarigenom vi visserligen snabbt befor-
drades till hemmet, men hvarigenom dock
mycket gick förloradt för våra blickar”.133

Svenska Turistföreningen (STF) bildades
1885 och de västjämtska fjällen var tidigt
med i bilden. Redan sommaren följande år
försåg föreningen stinsarna i Enafors, Duved
och Åre, med fjällkartor som turister kunde
låna. 1890 byggde de ett regnskydd vid
Tännforsen och en liten stuga på Sylarna.134

Den första av STF: resehandböcker behand-
lade Dalarna och södra Norrland, däribland
Jämtland. Den skrevs av löjtnant F. Schen-
ström 1894, men han hade stor hjälp av
många lokala rapportörer. Den första egna
resehandboken om Jämtland gavs ut 1904
författad av kyrkoherden C. J. E. Hasselberg.
Den byggde dock på 1894 års handbok.

Hasselberg skriver att ”Enafors … Nytt,
tidsenligt turisthotell, uppfördt af S.T.F:s
ombud Joh. Mölner … inackordering 3,50”.
Hotellet byggdes 1899 av makarna Johannes
och Karin Mölner.135 Denna familj har be-

STF:s första resehandbok, från 1894, som omfattade
Jämtland. Skriven av kyrkoherden C. J. E. Hasselberg.
(Foto: Hans Antonson)

Turisthotellet i Enafors, ett stenkast från stationen. Hotellet ritades och uppfördes av byggmästare Christen Anders-
son 1899. På bilden plöjs vallen med fabrikstillverkad plog som dras av ett par nordsvenska hästar. Odaterad. (Foto:
AWB, nr E 113, KSLA)



81

tydelse för Enaforsholm, vilket utvecklas
nedan. Att både bedriva jordbruk och
hotellverksamhet var vanligt vid denna tid.
Hotellet drevs ända fram till 1974, men är
idag ett fritidshus.

I resehandboken kan man vidare läsa:

”Från Enafors till Ljusnedal 5–6 dagars an-
strängande men högst lönande tur öfver Jämt-
lands och Härjedalens stoltaste fjäll samt i när-
heten av norska gränsen. Genom af S. T. F. träffa-
de åtgärder kan denna tur numera göras utan
tält och vidlyftigare utrustning. Fäll eller filt bör
dock ej saknas, helst som väderleken i dessa trakter
är ytterst nyckfull. … Klöfjehäst brukar vanligen
kunna fås i Handöl. Vägvisare och klöfjehäst an-
skaffas även i Enafors af S. T. F:s ombud, handl
J. Mölner. Böra helst beställas i god tid. Häst och
karl till Sylarna och åter på 3 dagar: från Enafors
16 kr., från Handöl 14 kr., eljes 5 á 6 kr. för dag:
Olaus Eriksson i Handöl. Rodd Enafors–Handöl
och omvändt 2 kr. för 1–2 pers. 1 kr. för hvarje
över i båten.”

”För besök på Tälj(stens)berget har man att ro
öfver älven och följa en 1895 bruten körväg till
täljstensbrottet, omkring 30 min. Vidare nyröjd
och prickad väg till toppen, ytterligare omkr. 30
min. Den äldre stigen följer ån under växlande
och vackra utsikter mot Nedre Handölsfallen,
Snasahögarna och Handöls by. Stigen går snedt
uppför en sandås, från hvilkens krön storartad
utsikt öfver deltalandet vid Enaälfvens och Han-
dölsåns utlopp. Vidare genom vacker skog … Af
den mjuka talkskiffern arbetas en del mindre
saker såsom kokkärl, brefpressar m.m. Man följer

… en torr, jämnt stigande ås upp till toppen af
Teljberget. Storartad och vid utsikt.”

Om utflykten till Snasahögarna står det i
resehandboken att efter man passerat Snasa-
högvallen, trädgränsen och Silverfallet är
”utsigten mot S[öder] stor och vild”. Med
tanke på att de västra sågverken i Jämtland
fick stänga på grund av virkesbrist kan det
emellertid knappas ha varit ett vilt och orört
landskap som turisterna upplevde. Rese-
handböckerna innehöll kartor över de
västra fjällen, men efterhand trycktes också
särskilda, mer detaljerade, kartor ritade av
löjtnant F. Gustafsson.

Innan hotell började byggas brukade
man inackordera sig på gårdar eller på fä-
bodar. I annonser kunde turister inte bara
läsa om bra jakt- och fiskemöjligheter men
även om möjlighet att besöka samer och
deras renar.136 Man kunde även söka logi på
fäbodarna. Senare kommer även de så kalla-
de luftgästerna till Jämtland. Det var perso-
ner från framförallt södra Sverige som av
hälsoskäl ville andas fjälluften som man an-
såg var stärkande. A. W. Bergsten var en av
dessa luftgäster och hade blivit ordinerad att
vistas ute i den friska fjälluften.137 Detsamma
gällde Liljevalch.138 Förutom Åre blev Stor-
lien tidigt en viktig turistort och den kände
enköpingsläkaren Ernst Westerlund var en

STORLIEN–TÄNNFORSEN. Del
av STF:s karta nr XII över
”Storlien–Tännforsen med
omgifningar” med omslag
från 1913, ritad av löjtnant
F. Gustafson. Priset var 1 kr.
Kartan är mycket detaljrik
och innehåller såväl höjd-
kurvor (20 meters ekvidis-
tans) som skuggningar av
fjällsidorna, markeringar
för kalfjäll, löv och barr-
skogssymboler m.m. Bland
annat syns vägar och vand-

ringsleder som grenar ut sig från Enaforsholms gård. Av dessa syns den gamla vandringsvägen
mellan Enaforsholm och Handöl som går över Enan. Troligen användes en flotte på som-
maren. På vintern tål isen att gå över. (Originalets skala 1:100 000. Foto: Hans Antonson) ❖
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av initiativtagarna till att Nya Hotellet bygg-
des (1888), där han öppnade en sommar-
praktik som varade i 30 år.139 Bergsten var
under flera år en av dessa luftgäster.140 Stor-
lien framhölls som ett svenskt Zermatt.141

Westerlund initierade anläggandet av natur-
stigar såsom Blomsterstigen där bänkar med
jämna mellanrum fanns utplacerade. Man
kunde vandra upp till en liten höjd på kal-
fjället och lägga en medhavd sten på ett litet
stenröse, det s.k. Ernstkumlet. Denna tradi-
tion pågår fortfarande idag.

Tuberkulosen till trots kallade sig i prin-
cip alla hotell vid denna tid för sanatorier.
Men det var endast i Mörsil de tuberkulos-
sjuka kunde bo.142 Därför får man väl betrak-
ta termen mer som reklam för en viss typ av
turister, vilka för en tid ville komma bort
från de smutsiga städerna och andas frisk
luft men även leva societetsliv. Hotellen an-
ordnade utflykter till både naturobjekt så-
som vattenfallet Brudslöjan, men även till
kulturobjekt såsom karolinermonument
och Stenen i grönan dal. Stenen är mytom-
spunnen och står på kalfjället sex kilometer
norr om Storlien invid vägen förbi Skurdals-
porten. Det är en sten med flera inskriptio-
ner. Kyrkoherde Jesper Marci tolkade på
1580-talet ristningarna i form av en sägen.
Sägnen var emellertid helt uppdiktad och
utan sanningshalt.143 Stenens gåta är om-
debatterad och den har ansetts utgöra ett
gammalt gränsmärke mellan Norge och
Sverige men man har även föreslagit att det
är pilgrimer eller samer som ristat i stenen.
Tidigt, redan år 1733, blev stenen föremål
för en akademisk avhandling av Jonas Ren-
horn.144

Dåvarande hertigen av Västerbotten,
Prins Gustav Adolf, fick en sportstuga i Stor-
lien när han gifte sig 1932 med Prinsessan
Sibylla. Senare fick Kung Carl den XVI Gus-
taf stugan av sina föräldrar. Han var tidigare
hertig av Jämtland. Stugan är alltjämt i
kungafamiljens ägo och kungen är en ut-
märkt utförsåkare.145 Turismen fortsatte i de
västra delarna av fjällen och STF:s verksam-
het ökade i omfattning med rösade leder
och utbyggda fjällstationer. Flera föreningar

Traktorplöjning i Kall socken 1961. Traktorn kom
tillslut att ersätta hästen. Antalet hästar minskade
drastiskt mellan 1951–1981, från ca 12 000 till
2 000 stycken. (Jämtlands läns museum)

Erik Dahlbergs kopparstick över Stenen i Grönan dal.
Stenen är mytomspunnen, kanske är det dock ett
gränsmärke mellan Norge och Jämtland. Den står in-
till den gamla ridstigen vid Skurdalsporten ca 6 km
norr om Storlien. Ur Dahlbergh, 1983.
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och företag har byggt stugor för sina med-
lemmar och personal under 1900-talet i
Jämtlands västra fjällområden. I detta sam-
manhang är kopplingen mellan turism och
järnväg tydlig. Järnvägsmännens Helnykter-
hetsförbund (JHF) drev en fjällgård i Stor-
vallen 1942–2002.

Jordbruksnedgång men välfärd
1800-talets och halva 1900-talet var
en tid av stora förändringar. Men
efter ca 1950 börjar den relativa
uppgången vändas i en stagnation
och i vissa avseenden en tillbaka-
gång, fast detta gäller förstås inte
den allmänna välfärden som bara
ökade och nådde allt längre ut i be-
folkningsleden.

Vad gäller jordbruket är föränd-
ringen mycket tydlig. Antalet hästar
ökade stadigt fram till 1950-talets bör-
jan.146 Mellan åren 1937 och 1956 visar
statistiken en förändring mot att betes-
vallarna ökar i omfattning. Orsaken till
detta är troligen att de slutade ta hö på
dessa marker. Trots detta användes 80%
av åkermarken i Västjämtland till vall och
70% i Storsjöbygden.147 Andelen får och
svin minskar drastiskt i Jämtland, med upp-
emot 70% under samma tid.148 En minskning
av andelen odlat korn/hektar sker också.149

Länge betydde jordbruket mycket för
Jämtlands försörjning som fortfarande på
1960-talet hade dubbelt så stor andel av be-
folkningen sysselsatta inom jordbruket som
i riket som helhet. Mekaniseringen fortsatte
med införandet av traktorn. Hushållnings-
sällskapet lämnade ut maskinlån i en ökad
omfattning för bl.a. inköp av traktorer, själv-
bindare och tröskverk. Stenröjningsarbetet
och nyodlingen fortsatte vid seklets mitt.150

Antalet hästar minskade drastiskt mellan
1951–1981, från ca 12 000 till 2 000 stycken.151

Fältförsök med betoning på sorter och göds-
ling pågick under 1950- och 1960-talen med
flera demonstrationsgårdar. Bland annat
undersöktes kvävegödsling av olikåldriga
vallar, fosfor- och kaliumgödselns effekter på
potatisodlingar, vallfröblandningar, ogräs-

bekämpning, skadedjursbekämpning, foder-
raps m.m. 1966 gör datorerna gör sitt intåg
vid analys av de olika undersökningarna.152

Mellan 1961 och 1981 minskade antalet
brukningsdelar från ca 8 500 till 3 300 styck-
en och antal kor från 31 000 till 17 000.
Mejerierna beslutade i början av 1990-talet

att endast hämta mjölk från gårdar som
kunde leverera en viss mängd per hämt-
ning. För de som riskerade att komma
under denna nivå återstod att antingen
utöka verksamheten eller lägga om drif-
ten mot köttdjur. På sikt resulterade be-
slutet i att gårdar slutade med att hålla
med djur. Mängder med gårdar brukas
inte längre av ägarna själva utan arren-
deras ut till andra bönder som använ-
der dem för vallproduktion. Vissa hus
utnyttjas som sommarstugor av ätt-
lingar, andra står öde. Lanthandlar-
na försvinner med befolkningen.
Statistiken visar att befolkningen
minskade 1950–1980, vartefter den
ökade under 1990-talet för att där-
efter åter minska. Idag befinner sig
folkmängden ungefär på 1915 års
nivå. Flyttlassen gick framförallt till
tätorterna.153

Under 1900-talet har jordbruks-
politiken ändrats många gånger
och sedan 1990 är den ersatt av
en livsmedelspolitik. Det föränd-
rade jordbruket har medfört att
de naturliga fodermarkerna, äng-

en och betesmarken, nästan helt
har försvunnit då skogen sakta tar

över. Brunkullan, Jämtlands land-
skapsblomma, blev efterhand allt

svårare att se i landskapet. Den är idag
mycket sällsynt och växer bara Jämt-
land, Härjedalen och Lycksele lapp-

Hävdgynnad ört, fjällskallra, plockad vid
Snasahögvallen. Många år av hävd i form av
bete och slåtter vid fäboden gynnade vissa örter
på bekostnad av andra, exempelvis denna. Det
sägs att när man rister blomman och fröna
skallrar, då är det dags att ta fram lien. (Foto:
Hans Antonson 2 augusti 2005)
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mark. Ett annat exempel på en kommande
förändring är Blomsterstigen i Storlien som
skapades av läkaren Ernst Westerlund. Kanske
den i framtiden byter namn till Skogsstigen?
De naturliga fodermarkernas tillbakagång
uppmärksammades av bevarandemyndig-
heterna under 1980-talet, både från natur-
som kultursidan. Man startade olika program
med åtgärder för att rädda dessa marker.
Bönder som slog ängar eller lät sina djur
beta naturbetesmarker fick ersättning för
detta. Det skrevs civilrättsliga avtal mellan
lantbrukare och myndighet om ca 5 år. Man
kunde få bidrag för stängsling av dessa olön-
samma marker. Programmen hette Land-
skapsvård eller gick under olika fantasifulla

bokstavsförkortningar såsom NOLA och
KOLA. Åtgärderna var riktade till vissa gårdar
med höga bevarandevärden. Genom med-
lemskapet i EU ändrades detta och fler lant-
bruk kunde söka ersättning för utfört arbete,
exempelvis för att hålla landskapet öppet.154

Men efterhand ändrades kraven och vad
detta har fått för betydelse för den rara
floran får tiden utvisa. Man kan i alla fall
konstatera att bönder inte bara producerar
mat längre utan numera också upplevelser.
En intressant aspekt av den biologiska mång-
falden är att den traditionella ängsfloran har
flyttat ut till dikeskanterna. Diken och renar
som sköts av Vägverket utgör idag Sveriges i
särklass största andel mark med en hävdgyn-
nad flora. Jämtland är känd för sina diken
med rara örter. De finns nästan överallt att
beskåda.

Även om jordbruksnedläggningen har
varit stor i Jämtland är fortfarande skogen av
stort värde. De moderna sätten att rationellt
bruka skogarna med avverkning och åter-
plantering av stora områden, har gjort att ett
osynligt ekonomiskt landskap har synlig-
gjorts. Den jämtländska terrängen är i prin-
cip alltid starkt sluttande från en höjd ner
mot antingen ett vattendrag eller en sjö. Det
har också inneburit att ägogränserna ofta
går parallellt i landskapet vinkelrätt mot
älven eller sjöstranden upp mot höjden. Ut-
huggningarna i de olika skiftena samt åter-
planteringar med olika ålder visar tydligt var
ägogränserna går i landskapet. Detta såg
man aldrig förr. Då ägogränserna var osyn-
liga linjer som löpte mellan olika märken i
terrängen såsom skiftesstenar, rör eller blek-
ningar i tall (avskalad bark). På vissa platser
fanns gärdesgårdar. Men skogarna var oftast
utan gärdesgårdar eftersom djuren fanns vid
fäbodarna. Nya sätt att bruka markerna för-
ändrar alltid landskapet och landskapsbil-
den, så även idag.

En annan verksamhet som har förändrat
landskapets utseende är orsakad av vår
moderna livsföring och ökade levnadsstan-
dard. Vattenkraftverk började byggas ut i
Jämtland under 1920-talet. Med ett bakslag
under 1930-talskrisen har utbyggnaden av

Den nöjde jägaren, Anders Hansson, visar upp sin
första större älgtjur (13 taggar) i utanför Storsjö
kapell. Älgjakten är en viktig del av livet i Jämtland.
I 40% av hushållen finns någon som sysslar med
jakt. Jakten har en viktig social funktion. (Foto: Alf
Lööv september 2002)
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vattenkraften fortsatt ända in på 1970-talet.
Med vattenkraften följer att sjöarnas vatten-
stånd regleras och tillåts fluktuera kraftigt,
stora dammar eller vattenmagasin anläggs,
dammvallar och kraftverksbyggnader byggs
liksom breda och långa kraftledningsgator.
Åreälven var tidigt oreglerad även om det
fanns mindre kraftverk i exempelvis Han-
dölan. Under 1930- och 1940-talen pågick
det en intensiv kamp mellan bevarandeivra-
re (STF, Länsantikvarien, Svenska Natur-
skyddsföreningen, Kungliga Vetenskapsaka-
demien) å ena sidan och Vattenfall å den
andra, att bygga ut Åreälven med Tänn-
forsen, vilket emellertid inte skedde.

Under 1930- och 1940-talen växer den
moderna jakten sakta fram. 1938 lagstad-
gades om jaktvårdsområden, en samarbets-
form över ägogränser som innebar att ägare
med små markinnehav kunde jaga på större
områden. Det är framförallt älg som jagas i
Jämtland. Jakten har idag en viktig social
funktion som inte skall underskattas. Gran-
nar och vänner träffas under en vecka där
de lever ett spartanskt och händelserikt liv
vid någon avlägsen jaktstuga. Att jaktintres-
set är omfattande framgår av statistiken som
säger att i 40% av de jämtländska hushållen
finns det någon som sysslar med jakt. Det är
främst män som jagar. Idag ser många jakten
som en stor potential för turismen. Men det
finns problem med att upplåta exklusiva
jakt- och fiskerättigheter till entreprenörer.155

Fjällturismen utgör fortfarande idag ett
mycket tydligt inslag i landskapsbilden. Det-
ta gäller både fjällvandrarna och de som ski-
dar på tur. Rösade sommarleder, markerade
vinterleder liksom utbyggda fjällstugor och
vindskydd syns i landskapet. Särskilt vinter-
turismen och utförsåkningen har satt sin
prägel på landskapet med trädröjda om-
råden och liftar i fjällsluttningarna, exem-
pelvis i Storlien och Åre. Storlien har dock
inte vuxit på samma sätt som Åre. Väg E14
har fått en oerhört bra standard och det går
att lätt och snabbt ta sig från öster till väster.
Detta gör att det sannolikt bara är en tids-
fråga innan flera små järnvägsstationer ut-
med tvärbanan kommer att läggas ned.

I ett tidigare avsnitt berättades om en
medeltida kris som ledde till att gårdar lades
öde. Istället för farsoter har jordbrukspoli-
tiken och marknadskrafterna haft samma
verkan. Frågan är om de också fortsättnings-
vis kommer medverka till att ödelägga stora
delar av det Jämtländska landskapet med
följd att det åter beskogas? Frågan är intres-
sant eftersom jämtarna inte har följt med i
jordbrukspolitikens svängningar på samma
sätt som andra län har gjort. De omställ-
nings- och anläggningsstöd som fanns i
Sverige före medlemskapet i EG (det vill
säga de statliga stöd som riktades till svenska
bönder för att dels ta jordbruksmark ur pro-
duktion och dels plantera igen dem med
skog) slog aldrig igenom i Jämtland, ointres-
set liksom misstron var stor. Eftersom skillna-
den mot övriga Sverige är så stor i två så pass
ekonomiskt omfattande jordbruksstöd156

indikerar det också att igenplantering inte
är ett omedelbart framtida hot för det Jämt-
ländska öppna landskapet.

Men landskapet ändras inte bara genom
marknadskrafter och politiska beslut. Idag
talas det mycket om att vårt klimat blir var-
mare. Många forskare menar att det anting-
en kan vara orsakat av naturliga variationer
eller orsakat av vår moderna livsföring med

Vindarnas tempel på Skurdalshöjden i Storlien. Ett
populärt utflyktsmål för dagsutflykten. (Foto: Hans
Antonson 1973)
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förbränning av fossila bränslen som leder till
ökade koldioxidutsläpp vilket ger en global
växthuseffekt. Oavsett orsak ser svenska fors-
kare exempelvis hur fjällbjörkarna sakta
men säkert kryper allt högre upp för fjäll-
sluttningarna ju längre tiden går, vilket de
härleder till det varmare klimatet.157 Ett
igenväxande landskap är ingen nyhet i södra
Sverige, och för den delen inte heller i Stor-
sjöbygden, där orsaken vanligen är för få
betesdjur. Men i fjällvärlden kommer det
naturligtvis att påverka den traditionella
turismen. Frågan är dock om påverkan blir
negativ eller positiv? En annan aspekt av
turism i fjällvärlden är att beteendet hos
turisterna har ändrats. Sett till sommarturis-
men turistar människorna allt mer sällan i
landskapet genom att gå i skog och mark
och allt fler upplever istället landskapet från
bilen under färd. Det är då inte frågan om
nyttoresor, d.v.s. transporter mellan två
punkter, utan om nöjesåkning. Bilturisterna
söker sig till storslagna vyer.158 Även denna
kategori turister kommer att påverkas av att
landskapet växer igen. Om skidturismen
kommer att påverkas i samma utsträckning
förefaller mindre troligt. Träden är avlövade
och i skidbacken är det knappast landskaps-
bilden som utgör huvudsyftet.

Landskapets förändring i Jämtland har i
avsnitten ovan tecknats i stora svepande
drag. Även om landskapets förändring är

resultatet av både naturliga och mänskliga
processer, har beskrivningen hållits på en
mycket generaliserad och övergripande skal-
nivå för att landskapet lättare skall kunna
förstås och tolkas. Medaljens baksida är att
människorna anonymiseras vilket inte ger
en rättvis bild av vad som omformar och
förändrar landskapet vi lever i. För att tyd-
ligare visa på individens roll kommer be-
skrivningen av landskapet i nästa avsnitt att
gälla en enskild gård, Enaforsholms Gård.
Där kan några personers påverkan i detalj
följas, framförallt den siste enskilde ägaren,
grosshandlaren Alexander Wilhelm Berg-
sten.

Enaforsholms landskapshistoria

Gården tar form
Den första kartbild som finns av Enafors-
holms Gård med någon egentlig informa-
tion, är en avvittringsmätning från 1828–
1829 av lantmätaren Jakob Henrik Hjärne
som visar utmarkerna till Handöls by.159 Av
denna framgår att skifte 241 är ”En holme i
Enan beväxt med skog” och att det i den
västra respektive södra kanten fanns två skif-
ten (båda med nr 242) som bestod av ”Häst-
fod slått å förutnämnde holme”. Tillsam-
mans omfattade dessa båda skiften en areal
om 8 kappland, d.v.s. 0,123415 hektar. På

Björksvängen, en slalom-
backe i Storlien. I bak-
grunden syns, att de som
skidar på tur har parke-
rat sina bilar på rad ut-
med väg E 14. Parallellt
med denna löper tvär-
banan som, i bildens
vänstra del, går mot Stor-
lien. (Foto: Hans Anton-
son 20 april 1984)
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andra sidan Enan, i väster, låg skifte 227
benämnt ”Fäbod vall Enafors vallen kallad
bär godt hästhö”. En byggnad på denna
fäbod användes för inte länge sedan som
våffelstuga för turister, men markerna växer
idag igen och våffelstugan samt en kåta för-
faller. Vad Ena, i namnet Enaälven, betyder
vet man inte.160 Vid denna tid hörde all mark
till Handöls by invid Handölan. Vad namnet
Handöl betyder har ortnamnsforskningen
ännu inte någon bestämd uppfattning om.

Detalj av sockenkarta över Åre
socken från 1846 av lant-
mätaren Charles Fredrik af
Schüssler. Fäboden Grubb-
vallen hade vidsträckta betes-
marker, sannolikt ända ut på
holmen. Norr om Grubbvallen
låg stora områden markerade
med grön färg, vilket är det-
samma som ängsmarker, i det-
ta fall starrmyrar. Enafors-
vallen som fanns medtagen på
1828 års karta är endast mar-
kerad som en ängsmark. Det
är dock troligt att det ca 18 år
senare fortfarande var en fä-
bod. Grubbvallen är idag är
det platsen för Enafors station.
(Originalets skala 1:50 000.
Lantmäteriet akt Åre 71.
Foto: Hans Antonson)

Detalj av karta från 1828–
1829 av Lantmätaren Jakob
Henrik Hjärne över ”En holme
i Enan.” Det stora gröna om-
rådet i bildens vänstra del
utgörs av en fäbod kallad
”Enafors vallen”. På själva
holmen syns två grönmarke-
rade områden utmed stran-
den vilka anges vara ”Häst-
fod slått”. Mitt emot dessa,
på andra sidan Enan, låg
utmed strandkanten ytterliga-
re en remsa ängsmark. (Ori-
ginalets skala 1:8 000.
Lantmäteristyrelsens arkiv,
akt Y60-19:1.
Foto: Hans Antonson)

Förleden är otolkad, men efterleden, döl(an),
betyder dalälv(en).161

Följande karta är en sockenkarta från
1846 av lantmätaren Charles Fredrik af
Schüssler utförd i skala 1:50 000.162 På den-
na karta utgör holmen endast en vit fläck.
Naturligtvis hänger detta ihop med att kar-
tan är småskalig och inte visar några detaljer,
men värt att notera är att Enaforsvallen är
inritad som ett grönt område liksom Grubb-
vallen norr om Enaforsholms Gård. Tro-
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ligen gäller detta även Snasahögvallen, men
lantmätaren har dock inte ritat ut några
byggnader där. Svagt går det att i kartan
skönja lövskogssymboler väster om holmen,
dock inte på själva holmen. Dessa symboler
skiljer sig från dem som är inritade mellan
Enan och Snasahögarna varför man kan spe-
kulera i om lantmätaren gjort skillnad på
fjällpräglad skog och skog påverkad av män-
niskan. Holmen i Enan torde ha hört till
Grubbvallen i form av betesmarker. Den slåt-
ter som bedrevs på holmen var dock inte en
del i själva fäbodbruket. Öster om Holmen
finns ett grönmarkerat område inritat vilket
troligen har utgjort en myrslåtter.

När bebyggelsen vid Enaforsholm etable-
ras vet man inte med säkerhet, men det är
troligt att det är i samband med att sågverket
började byggas 1876. Det var den dåvarande
ägaren av Skalstugan, norrmannen Jens
Stensaas som år 1871, tillsammans med Gus-
taf Eriksson i Myckelgård, köpte avverk-
ningsrätten till skogen på fastigheterna Han-

döl nr 1 och nr 2. Precis som i övriga delar av
Jämtland följde arrendetiden det vanliga
mönstret på 50 år. Erikssons insatser var tro-
ligen endast att bistå med kapital.

Kompanjonerna började efterhand att
också köpa mark, bl.a. Grubbvallen och hol-
men i Enan (d.v.s. Enaforsholm). Sågverket
stod klart 1877 på våren. I samband med
detta kom namnet Enaforsholm i bruk för-
sta gången i form av Enaforsholms sågverk.
Stensaas köpte sågutrustningen mellan fe-
bruari och mars 1876 från Trondhjems Mek.
Werkstad och sågen var troligen en s.k. ram-
såg. Redan innan sågverket var i drift sågade
man plank och täljde (bilade) bjälkar för
hand. Olika byggmaterial till järnvägsbygget
levererades också, exempelvis slipers och
stängselstolpar. Samtidigt med sågen öpp-
nade Stensaas också en handelsbod och spe-
ditionsfirma kallad Enaforsholms handel.
Hittills hade han fortfarande varit bofast på
Skalstugan, men denna gård sålde han i
december 1878 till ett konsortium beståen-

Vykort över Enaforsholm. I bildens mitt syns bl.a. den låga sågverksbyggnaden samt mangårdsbyggnaden med sadel-
tak. På bilden syns lägderna (d.v.s. åkervallarna) med hässjestörar uppställda. Avståndet mellan två av dessa
störar kallades i Jämtland för golv och var ett volymmått på hö. Gränsen mellan öppen mark och gles skog var tyd-
lig. På höjden i bakgrunden syns den första utsiktspaviljongen med sin långa takspira. I förgrunden syns en hölada
troligen också ett skydd för djuren. Årtal okänt, troligen före 1903 då boningshuset fortfarande var målad i mörka
färger. (Fotograf okänd, KSLA)
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de av tre affärsmän. Ungefär ett år senare
flyttar han med hustrun Maria och troligen
de två adoptivbarnen, Per och Maria, till Ena-
forsholm. Man kan nog anta att dagens
huvudbyggnad då hade färdigställts.163

Den karta som närmast kan beskriva land-
skapet på Stensaas tid är ett hopkok av infor-
mation. Det är en länskarta som trycktes
1885. Den karterades dock redan 1846–1848
av Johan Anders Albin och fullbordades
1861–1866 av kapten E. J. F. Nordbeck. Tro-
ligen är det sockenkartan från 1846 som
varit en av förlagorna till denna karta. Man
ser dock att några förändringar har skett.
Det mest uppenbara är att det för första
gången finns bebyggelse på ”Holmen” (mar-
kerat med liten svart fyrkant) vilket dess-
utom uttryckligen har blivit det officiella
namnet på Enaforsholm. Även Kempe och
Dicksons fjällmejeri samt järnvägen har till-

kommit. Enafors station har tagit Grubb-
vallens mark i anspråk. Enaforsvallen är inte
markerad, något som antagligen är felaktigt
eftersom den finns med på kartor såväl före
som efter denna karta. Däremot har Snasa-
högvallen markerats.

Det är först med laga skifteskartan över
Handöls by som det finns en detaljerad kar-
tering över området vid Enafors.164 Kartan
bygger på karteringar från 1880 samt 1885–
1888 och utfördes av lantmätaren Olof Leo-
nard Cassberg genom kommissionslant-
mätaren Hugo Ruuth. Kartan fastställdes
1889. Jämfört med föregående karta är det
slående hur kraftigt området hade föränd-
rats på bara 50 år. Holmen hade bytt namn
till Enaforsholm och blivit ett eget jordbruk
med odlad jord och bebyggelse. Utöver den-
na gård fanns ytterligare två gårdar söder
om landsvägen invid stationen med fastig-

DETALJ AV LÄNSKARTA över ”Holmen” karte-
rad av lantmätaren Johan Anders Albin
från 1846–1848, kompletterad och full-
bordad 1861–1866 och tryckt 1885 av kap-
ten E. J. F. Nordbeck. Kartan innehåller
således information från olika tidsperioder.
Tydligast är väl nytillkomna detaljer såsom
järnvägen och Dicksons och bröderna
Kempes fjällmejeri. Detta är den första kar-
tan med ett officiellt namn på den plats

som idag utgör Enaforsholms Gård. Tidiga-
re har den inte kallats för något annat än
för en holme som ligger i Enan. Kartan gör
skillnad mellan myrar för slåtter (gröna)
och de som inte slogs (gråskrafferade).
Söder om Holmen ligger en fäbod (Snasa-
högvallen). (Originalets skala 1:200 000.
Lantmäteristyrelsens arkiv.
Foto: Hans Antonson)  ❖
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ENAFORS. Hugo Ruuths laga skifteskarta
över Enafors karterad 1880, 1885–1888.
Originalets skala 1:4 000. Kartan ingår som
en liten del av en stor karta över hela Han-
döls by. Bl.a. syns Enaforsvallen väster om
Enan, ett område med grön bård som inne-

håller en lite gulfärgad kvadratisk åker. Plat-
sen finns kvar idag men byggnader och mark
står under ett kraftigt förfall. Där serverades
förr våfflor till turister och det fanns en kåta
av brädor. (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt
Y60-19:2)

hetsbeteckningarna Ai och Be. När kartan
gjordes bestod dagens Enaforsholm endast
av själva holmen (fastighetsbeteckning Am).
I norr avgränsas Enaforsholms Gård av Lill-
ån och i övriga väderstreck av Enan. Idag
ingår dock delar av dåvarande fastighets-
beteckning Bg i Enaforsholm varför också
denna kommer att beskrivas nedan.

Vid Enaforsholms Gård finns åkermarken
markerad med gul färg (skifte 34–36, 40, 42,
46–51, 53, 66, 70, 75–76, 81–83, 105) och
omfattade sammantaget 223 Ar och 800 m2,
vilket motsvarar 2,31 hektar. Den låg för-
delad på tre platser, dels ett område på själva
Holmen, dels en liten åker öster om Lillån
och dels ett stort område norr om Lillån.

Åkermarken är indelad i ett flertal mindre
skiften där skiftesgränserna antingen är in-
ritade med streckade eller heldragna linjer.
Av detta förstår man att de heldragna linjer-
na måste ha haft en viss funktion eftersom
även de annars hade varit streckade. Den
tolkning som ligger närmast tillhand är
diken. Som tidigare har framgått består hela
holmen av jordarten mjäla utom i Nordväst
där skifferberggrunden tränger fram vid
själva forsen. Området har således varit väl-
dränerat vilket troligen också är anledning-
en till att det är så få diken utritade. Hur
åkermarken såg ut vet vi relativt väl. Det
finns flera fotografier som visar åkermarken,
där några fotograferades av Bergsten själv.
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DETALJ AV LAGA SKIFTESKARTAN för fastigheten
markerad med Am. Längs med holmen
löper en samfälld väg (bokstaven h) som
slutar i en samfälld mark (skifte f) som tro-
ligen var plats för båt och/eller flotte.
Byggnaderna är gula, ibland med kryss-
markerat tak ibland med halva taket grå-
skrafferat. Gulfärgade marker är åker.
Grönfärgade marker är hårdvallsäng (torr
äng), Skrafferade marker med en grön
bård är sidvallsäng (fuktig äng). Ljusrosa
marker är s.k. odlingsmarker, d.v.s. marker
som lantmätaren ansåg var lämpliga att
odla upp till åker. Bruna områden är myr-
marker (dock inte ängsmarker). Övriga
marker är vanligen betesmarker.

Lantmätaren har även markerat stora om-
råden med ljus rosa färg (skifte 30, 33, 79,
85, 91–93, 95, 107, 239), vilket betyder att
dessa områden var lämpliga att odla upp till
åker, troligen genom viss skogsfällning och
stubbrytning. Det framgår nämligen inte om
marken var beskogad eller ej, det förefaller
dock som en rimlig tanke utom för skifte 79
som ligger intill tomten. Idag ser vi att flera
av dessa områden aldrig kom att odlas upp
till åker. Åkern som ligger söder om den öst-
västliga sidvallsängen, söder om gårdstunet,
blev dock större, på odlingsmarkens bekost-
nad. Enaforsvallen i väster är på kartan
markerad som ett stort grönt område, d.v.s.
ängsmark. I detta område har en åker tagits

upp. Det är mycket möjligt att detta är spåret
av övergången från naturlig äng till insådd
vall, som ökade under 1800-talets slut i Jämt-
land. När vi tittar på fotografierna kring
sekelskiftet står det hässjestörar på åker-
marken eller så är skörden redan hässjad i
långa rader. Detta betyder alltså att spann-
målsodling inte längre bedrevs, om det
någonsin hade bedrivits, utan istället pro-
ducerade åkrarna vallhö. Eftersom vi vet att
Enafors Aktiebolag, bolaget som köpte fas-
tigheten av Stensaas, sålde av området söder
om Enafors till kronan innan Bergstens
köp,165 är det ett rimligt antagande att trak-
ten söder om Enan ingick i fastigheten
redan på Stensaas tid. Det betyder i så fall att
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Enaforsvallen hörde till Stensaas och att
denna fäbod troligen var en del i Stensaas
jordbruksekonomi, eftersom inte längre
Grubbvallen kunde användas då den om-
bildades tills stationssamhälle med flera
jordbrukande gårdar.

Det fanns få ängsmarker på holmen, men
jämfört med tidigare hade arealerna ökat till
1,878 hektar. Ökningen var således stor jäm-
fört med de drygt 0,1 hektar som kartan från
1828–1829 visar. Ängsmark brukar anges
med grön färg. På denna karta är det hård-
vallsängen, d.v.s. den torra ängen, som är
grönmarkerad, medan sidvallsängen, d.v.s.
den fuktiga ängen blev markerad med grön-
turkosa ränder. Jämfört med kartan från
1828–1829 fanns fortfarande ängsmarken i
sydväst kvar. Det var en hårdvallsäng (skifte
96). Detsamma gäller hästhöslåttern i sydöst
som lantmätaren istället markerade som

en skogsblandad slåttermark (skifte 100).
Antingen är kartan från 1828–1829 felritad
eller så hade resten av denna avlånga ängs-
mark övergått till att bli betesmark (skifte
99) vid laga skiftet. I nordöstra delen av
holmen, invid bron, låg en ny ängsmark
(skifte 56). Utöver dessa finns ett område
direkt sydöst om gårdstunet med ängs-
marker. Dels är det sidvallsängar, d.v.s. fuk-
tigare ängar (skifte 78, 80, 84, 89). Dels är
det en hårdvallsäng (skifte 90). I Lillåns ut-
lopp fanns en holme som också var hård-
vallsäng (skifte 230). Hur dessa marker har
sett ut vet vi med säkerhet genom Bergstens
fotografier. På ett av dessa kan man se när
skörden bärgas på sidvallsängen (skifte 84,
89) i sänkan som delade av åkermarken från
öster till väster. Holmens sidvallsängar om-
fattade drygt 1,5 hektar och hårdvallsängar-
na drygt 0,3 hektar. Utöver dessa tillkommer

Plöjning av åkermarken söder om Stora Huset. Vid tömmarna är Olof Lidén d.ä. och plogen dras av hans egen
Grålle samt Johannes Mölners häst. Mölner drev och ägde Enafors turisthotell. Ynglingen i bakgrunden är okänd.
(Foto: AWB, nr E 080, KSLA).
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ängsmarker norr om holmen om knappt 4
hektar.

Förutom skifte 99 i söder anges att även
skifte 103 användes som betesmark. Men det
kan knappas ha varit all betesmark som
fanns. Enaforsvallen torde ha hört till fastig-
heten vid denna tid även om det på kartan
har en annan fastighetsbeteckning (Ad).
Det är möjligt att fastighetsbeteckningen
kan ha tillkommit i samband med laga skif-
tet då fäboden skiftades ifrån stamfastig-

heten för att bli ett eget hemman. Detta är
emellertid inte klarlagt. Utöver dessa betes-
marker framgår av kartan att hela holmen
vissa tider på året användes som betesmark.
Detta är tydligt eftersom det finns hägnader
som delar in området i fyra delar. Hägnader-
nas funktion har alltid varit att styra djurens
bete till eller från vissa platser. Lantmätaren
har markerat hägnader som en linje med
små tvärstreck (ryttare). Områdena utgjor-
des dels av all åkermark (utom skifte 66),

Höskörd på ängen i sänkan
nedanför den sydligaste
åkern som på laga skiftes-
kartan är markerad som
skifte 81–83. Ängsmarken
är av sidvallstyp (fuktig)
och Bergsten har stått på
gränsen mellan skifte 89
och 78 och fotograferat mot
skifte 84. Längst bort i
bilden syns Enan på västra
sidan om Holmen. Perso-
nerna på bilden är från
vänster Anders Lidén (bror
till Olof Lidén d.ä.), Tilda,
Gerda och Olof Lidén d.ä.
samt Gustaf Olsson uppe
på höstacken. Man kan se
att i kanten av ängen och
åkern växte ungbjörk och
unggran. (Foto: AWB,
nr E 074, KSLA)

Samma område idag som
på föregående figur, nästan
samma perspektiv, fast
fotograferad från en lägre
position. Det är tydligt att
igenväxningen av land-
skapet har tilltagit sedan
Bergstens tid. (Foto: Hans
Antonson 2 augusti 2005)
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dels ängsmarkerna sydöst om gårdstunet,
dels den norra delen av holmen och dels
den södra delen av holmen. Så fort ängs-
markerna var slagna och höet inkört i ladorna
kunde djuren äta upp den sista återväxten
på marken. Generellt sett var det ofta sent
på hösten som detta var aktuellt, när djuren
kom hem från fäbodarna. Därefter blev de
stallade i ladugården inför vintern, och när
den första snön kom upphörde betet helt.
Samma betesgång gällde även åkermarken
efter skörd i de fall åkermarken bar grödor
annat än vallgräs, exempelvis potatis och
spannmål. Spannmål förefaller dock som
mindre troligt. Hur hägnaderna såg ut fram-
går också tydligt av flera fotografier. De var
gjorda av trä, s.k. hankgärdesgård. Parvisa
störar var nedstuckna i marken och mellan
dessa låg en massa slanor (gärdsel) på sned-
den. Gärdslet var med vidjor eller ståltråd
sammanbundna med störparen. En annan
typ av stängsel finns med på en handteck-
ning av Emil Holmgren publicerad 1899,
och är ett trästaket av spjälor framför man-
gårdsbyggnaden.166 Detta staket finns inte
med på laga skifteskartan.

Förutom åker-, ängs- och betesmarker
finns ytterligare några markslag. Dels var det
Kryddgården direkt söder om mangårds-
byggnaden (skifte 75) med en areal om 5 ar
och 30 m2 d.v.s. 0,053 hektar, se Kjell Lund-
quists bidrag i denna bok. Dels de tre, intill
varandra liggande, sanka starrmyrarna
(skiftena 101–103) i söder samt en snarlik
invid bron (skifte 52), dels är det ett kärr
(skifte 104) i samma del av holmen och slut-
ligen är det skogsmark i söder och på Lillåns
öar (skifte 86, 87, 104, 232). Eftersom starr-
myrarna inte är upptagna som slåttermarker
har de alltså inte använts för fodertäkt.

På fastigheten (Am) fanns inte mindre än
6 byggnader varav tre större, och på fastig-
het Bg fanns 5 mindre byggnader. Bebyggel-
sen kan delas in i två kategorier eller an-
vändningsområden, dels lantbruket, dels
sågverket. Det stora huset utgör idag Ena-
forsholms Gårds huvudbyggnad och kallas
för Stora Huset. När kartan upprättades
bodde Stensaas med hustru och adoptivbarn

där. På de äldsta fotografierna syns att bygg-
naden hade förstugor, den ena var huvudin-
gång och den andra var köksingång. I den
östra gaveln menar Daniel Lihnell att det
fanns ett kontor till sågverket och att han-
delsboden låg på den motsatta gaveln.167 På
äldre fotografier är fasaderna mörka med
ljusa foder vilket troligen betyder att husen
var rödmålade med vita dörr- och fönster
foder. Intressant är att det på laga skifteskar-
tan finns en ”gräsplan” (skifte 67, 68) som
delades av vägen. Tillsammans med krydd-
gården torde det vara de första spåren av en
trädgårdstanke vid Enaforsholm. Det är inte
otänkbart att en trädgård hörde till Stensaas
ideal eftersom han byggde sig ett stort hus
som anstod en man i hans samhällsställning.
SJ:s trädgårdar vid stationerna inspirerade
säkerligen också. Väster om denna, intill en
liten åker (skifte 66), fanns nästa byggnad
som kallades för ”herberge” (betyder ur-
sprungligen bostadshus). Den benämns
idag Akademiflygeln. Eftersom det knappt
fanns några fönster och att det inte syns nå-
gon skorsten på äldre fotografier, samtidigt
som vi vet att Bergsten lät bygga en mur-
stock,168 är det osäkert om det var ett bo-
stadshus eller om det var något annat. Förre
förvaltaren Fritz Jönsson menar att det var i
denna byggnad affären låg. På flera äldre
fotografier kan man se en vällingklocka på
byggnadens gavel. Av handlingar framgår att
Stensaas köpte en ”madeklocke” den 22/8
1876. Klockan finns inte längre kvar på den-
na plats men finns fortfarande kvar i fastig-
hetens ägo.169 Den mest rimliga tolkningen
är nog att byggnaden utgjort ett förrådshus.
Väster om denna låg en liten ekonomibygg-
nad som enligt brandförsäkringshandlingar
hade en funktion som sommarstuga. Förr i
tiden hade man i Norrland två boningshus,
ett för vinterbruk och ett för sommarbruk.
Det är troligt att det förr var ett sådant bo-
stadshus, men att det på kartans tid hade en
annan funktion. Huset hade skorsten och
Lihnell har antagit att det användes som
bostad åt sågverksarbetarna.170 Norr om
härbret låg ladugården och bryggstugan i
en och samma byggnad. På baksidan mot
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Skiss över byggnader och vägar som finns eller har funnits
vid Enaforsholms Gård. Svarta symboler är hus som finns
kvar idag, gråa symboler är sådana som försvunnit. Bruna
vägar finns kvar idag och gråa är sådana som försvunnit.
(Upprättad av Hans Antonson, renritad och layoutad av
AKT-landskap 2005).
1) Båthus. Troligen byggd av AWB.
2) Båthus, byggd av AWB.
3) Lillstugan, tidigare två byggnader som användes som
mangel-, slöjd- och vagsbod. Byggda av AWB ca 1909.
4) Ishus. Byggd av AWB.
5) Höganloft (placeringen osäker), byggd av AWB.
6) Sommarstuga (kallas idag för Ateljén), finns med på laga
skifteskartan. Ombyggd av AWB.
7) Jordkällare ”Källarbacke”, finns med på laga skiftes-
kartan
8) Stora Huset från ca 1877. Ombyggd 1909 av AWB.
Stensaas gavelutbyggnader avlägsnades i senare tid.
9) Nybyggt garage.
10) Herbre som utgjorde ett förrådshus på Stensaas tid.
Byggdes om av AWB 1909 till boningshus. Byggdes större av
fröken Lindström 1937. Kallas idag för Akademiflygeln.
11) Jordkällare, finns med på ett av AWB:s fotografier.
Finns inte längre kvar.
12) Nystugan (kallas idag för Bläckhornet). Byggdes av
AWB 1915.
13) Ladugård och Bryggstuga, finns med på laga skiftes-
kartan
14) Stall, finns med på laga skifteskartan
15) Utsiktspaviljong byggd av Stensaas (flyttad av AWB
från nr 17).
16) Sågen byggd av Stensaas ca 1876.

17) Utsiktstorn (tidigare låg här Stensaas utsiktspaviljong).
Byggd av AWB.
18) Rättarebostad. Byggd av AWB ca 1910.
19) Ladugård. Byggd av AWB ca 1912, ombyggd 1936.
20) Lillåstugan. Ett självhushåll till Enaforsholm. Byggd
på 1970-talet. Intill denna står ett förråd på platsen där
Gustavsro tidigare låg.
21) Lada, finns med på laga skifteskartan.
22) Smedja (?) uppförd av Stensaas 1876. Finns med på
laga skifteskartan och Ekonomiska kartan. Finns inte läng-
re kvar.
23) Sommarladugård byggd av AWB 1918.
24) Lada, finns med på Ekonomiska kartan och fastighets-
kartan. Försvann på 1980-talet.
25) Lada, finns med på laga skifteskartan.
26) Skydd för djur (troligen), finns med på fotografi. Finns
inte längre kvar.
27) Lada, finns med på laga skifteskartan dock inte på
Ekonomiska kartan. Finns inte längre kvar.
28) Gustavsro, en lada (troligen), finns med på laga skiftes-
kartan men inte på den Ekonomiska kartan. Skall ha ut-
gjort traktens första skola. Blev bostad åt Gustav Olsson
(gårdsdräng) under AWB:s tid. Finns inte längre kvar.
29) Jordkällare/Pumphus till dåvarande Hotel Jämtlandia
30) Kåta. Uppförd av AWB. Rester fanns fortfarande kvar
på 1960-talet.
31) Gammal redskapsbod.
32) Jaktstuga vid Silverfallet vid Snasahögarna. Sannolikt
byggd av AWB. Ej på kartan.
33) Jakt och fiskestuga. Byggd av AWB. Lokaliseringen
okänd, dock någonstans vid Storforsen vid Enan. Flyttad
till en villa i Enafors. Ej på kartan.
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älven fanns två utbyggnader vilka också finns
med på några av Bergstens många fotografi-
er. Bredvid, i öster, låg ett stort stall.

Till jordbruksfastigheten hörde också ett
flertal mindre byggnader. Invid Stora Husets
kryddgård låg en jordkällare kallad ”Källar-

backe” (skifte 74). Norr om Lillån på högra
sidan om vägen mot Enafors station låg två
ekonomibyggnader och utmed den västra
vägen låg tre byggnader. Ett av de västliga
utgjordes av en jordkällare med trätak. Det
har i senare tid kommit att använda som
pumpstation till hotellet Jämtlandia invid
järnvägsstationen. Ett annat kan ha varit den
smedja som Stensaas lät bygga 1876171 och
ett tredje har utgjort en stor lada (Gustavs-
ro) nära den plats där Lillåstugan idag
ligger. Ladan eldades upp av dåvarande för-
valtaren Fritz Jönsson. Av de två östligaste
finns byggnaden närmast Lillån med på ett
fotografi, se sidan 88. Den förefaller ha ut-
gjort en hölada (tillbyggd) en funktion som
sannolikt också det nordligare hade. Båda är
sedan länge borta.

Intill Lillåns inlopp fanns bron som för-
band Holmen med Enafors station. På ett av
de äldsta fotografierna över Enaforsholm ser
man vilken typ av bro det var, se sidan 88.
Idag ser man resterna av syllstockar lagda i
kvadrat från de båda stenkistorna som fanns
i brons bägge ändar. Ovanpå denna låg en
enkel körbana av trä. På laga skifteskartan är
vägen markerad med bokstaven litet h och
utgjorde en samfällighet. Över bron fortsat-
te sedan körvägen fram till gårdstomten och
vidare ut på holmen. Där var man tvungen

Tre generationer broar
inom loppet av 130 år.
I förgrunden på ömse
sidor om ån (vid björken
till höger) syns resterna
av den första brons sten-
kistor som Stensaas lät
bygga på 1870-talet. Bort-
om denna syns Bergstens
vackra stenvalvsbro byggd
före år 1912 och bakom
denna skymtar den nya
bron fram som Akade-
mien lät bygga år 2002.
På höjden i bakgrunden
syns stenfundamentet till
utsiktstornet. (Foto: Hans
Antonson 2 augusti
2005)

Stensaas vällingklocka eller madeklocke som han in-
förskaffade den 22/8 1876. Den hängde tidigare på
gaveln till härbret, nuvarande Akademiflygeln. Sedan
ombyggnaden har den flyttat in till Stora Huset. (Foto:
Tore och Marie Sjölund 21 september 2005)
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att ta sig över Enan. Troligen skedde detta
med en flotte (se ovan). Men sådana upp-
gifter saknas. På andra sidan Enan fortsatte
vägen till Handöl respektive Enkroken. Åt-
minstone var vägen en vinterväg eftersom
isen lägger sig över Enan vintertid. Längre
nedströms bron, invid Lillåns kant låg såg-
verket. På kartan ser man tydligt dämmet
med en ränna som gick fram till sågverks-
byggnaden. Men ibland kan man tänka sig
att vattenflödet varit för stort och då leddes
vattnet tillbaka in i Enans fors genom en ”av-

loppskanal” (skifte 57–58). På äldre fotogra-
fier ser man att sågen var en låg byggnad,
troligen med rödfärgad brädpanel.

Intill sågen fanns en storn”sågplan” (skif-
te 63–64) vilken delades på mitten av vägen.
På tre ställen, norr respektive söder om
Lillån, samt intill sommarstugan fanns om-
råden som på laga skifteskartan kallas för
upplagsplats (skifte 45, 59, 69). Med det av-
ses upplag för sågtimmer. På Bergstens tid
fanns på skifte 45 en vägbank byggd med en
träbro över. Det måste ha varit en konstruk-

Utloppsdiket, mellan såg-
verket och Enan, för det
vatten som drev sågen
(mellan skifte 79 och 86
på laga skifteskartan).
Intill går vägen mot båt-
huset. Träden saknar helt
grenar längst ner, vilket
är ett tydligt tecken på att
marken också betades för-
utom att slås som äng.
Grenar saknas så högt
upp som korna nådde.
Odaterad. (Foto: AWB, nr
E 170, KSLA)

Samma plats som på före-
gående bild. Man kan
notera att diket är torrt
samt att mängden träd
och buskar har ökat
väsentligt. Idag är det
mer lövträd än barrträd
som syns och grenarna
går långt nedanför vad
som är möjligt för ett djur
att beta av. Utloppet i
Enan har fyllts igen med
jord. Foto: Hans Anton-
son 2 augusti 2005)
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tion för timmerhanteringen. Platsen var
hävdad på Bergstens tid, troligen genom
betesdjurens försorg. Idag finns sågen inte
kvar utan revs 1907, ett år innan Bergsten
förvärvade fastigheten. Dämmet som i
huvudsak bestod av en träkonstruktion, del-
vis med stenfyllning,172 gjorde att Lillåns
övre lopp blev lite bredare än vad det är
idag. Rester av dämmet kan idag ses i kanten
på Lillån, men är inte speciellt framträdan-
de för ett otränat öga. Söder om dämmet
delar sig Lillån i två fåror som separeras av
en liten ö med branta sidor varefter de båda
fårorna mynnar ut i en liten vik i Enan. Det
vatten som användes för sågdrift mynnade
dock inte ut i ån utan i ett grävt dike (mellan
skiftena 79 och 81). Detta fanns fortfarande
kvar under Bergstens tid på Enaforsholms
Gård och innehöll då fortfarande vatten.
Längst ner vid utloppet i Enan fanns någon
sorts bro eller dammlucka, där Bergstens båt
brukade vara förtöjd.173 Idag finns inte läng-
re något tillflöde och därför är diket tomt på
vatten. Vägen intill diket ledde fram till båt-
huset, men används inte heller längre varför
den har växt igen.

Stensaas slog sig även in på turismnäring-
en som hade börjat växa genom järnvägens
försorg. Förutom proviantering i handels-
boden kunde turisterna både sova och äta
på Enaforsholm. Under Stensaas tid byggdes
en utsiktspaviljong på den lilla åkern öster
om Lillån (skifte 105). Av ett vykort framgår
att det är samma utsiktspaviljong som på
Bergstens fotografier återfinns på klipp-
branten direkt ovanför forsen. Den var
rund, hade vackra proportioner med en
balustrad och mycket snickarglädjesdetaljer
i en typisk sekelskiftesstil. När den fanns på
den lilla åkern på höjden var takspiran flera
meter hög. Det är sannolikt p.g.a. turismen
som man byggde utsiktspaviljongen. Man
kan tänka sig att turisterna bl.a. bodde i
Sommarstugan eftersom det inte hade sågats
något timmer i bolagets regi på ett tag. När
det gäller turism finns en intressant kopp-
ling mellan Enaforsholms och Turisthotellet
i Enafors. Redan på sin tid vid Skalstugan
hade Stensaas anställt norrmannen Johan-

nes Mölner som skötte bokhållningen. När
Stensaas dog 1898 ägnade sig Mölner helt åt
sin egen gård vid Enafors station där han
även bedrev handel- och hotellverksamhet.
Som tidigare har framgått var Mölner ett
ombud åt STF. Stensaas var med dåtidens
mått mätt en rik man vid tiden för sin bort-
gång. Han ägde tillgångar på knappt 27 000
kronor.174

Med Stensaas bortgång tog istället ett
konsortium av sju personer över Enafors-
holm och bildade Enafors Aktiebolag år
1900. Redan tidigare hade Stensaas sålt sina
andelar i Enaforsholms Bolag till en av dessa
personer. Pensionatsverksamheten drevs av
en källarmästare vid namn Lönnborg. För
att locka turister kallades anläggningen för
Enaforsholmens sanatorium. Stora Huset
och härbret målades om i ljusa färger med
mörka dörr- och fönsterfoder.175 Vilken
färgen var är oklart, men det bör ha varit en
ljus pastellfärg i tidens anda, kanske gul med
engelskt röda foder. Under denna tid fanns
en bonde på gården som betalade 500
kronor i arrende årligen till bolaget. Han
hette Erik Nilsson och kom ursprungligen
från Söderhamn. Eftersom det bedrevs pen-
sionat på Enaforsholm fick bryggstugan bli
arrendatorsbostad. Under lågsäsong när
turisterna uteblev fick de dock använda
några rum i Stora Huset samt sommarköket
vilket troligen är detsamma som sommar-
stugan. Det nya aktiebolaget tog aldrig
sågen i drift igen.176 På en relativt illa åtgång-
en karta som hänger på en vägg i Akademi-
flygeln, syns aktiebolagets ägoinnehav. Affä-
rerna med sanatoriet kan inte ha gått till-
räckligt bra, för under sommaren 1907 och
1908 vet man nämligen att rummen istället
hyrdes ut till turister av fröken Backman,
men utan att någon mat serverades. Vid
denna tid hade grosshandlaren Alexander
Wilhelm Bergsten fått upp ögonen för Ena-
forsholm vid sina ordinerade luftresor till
fjällvärlden. Aktiebolaget börjar en försälj-
ningskorrespondens med Bergsten i septem-
ber 1907 vilken avslutas med att Bergsten
köper delar av fastigheten 23 oktober 1908
för 16 000 kronor. Av korrespondens mellan
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Bergsten och Enafors AB framgår att inte
alla bolagets marker ingick i köpet. Delar av
fastigheten (söder om Enafors) hade näm-
ligen sålts till kronan. Enafors AB avregist-
reras 1909.177

Bergstens tid
Naturligtvis är det Bergsten som har kommit
att prägla utseendet av dagens Enaforsholm
allra mest. Bergsten kom till Enaforsholm
1908. Själv kallade han det för ”Enafors-
holms Gård”.178 När det moderna jordregist-
ret upprättades under 1900-talet kallades
ägorna för Handöl 1:22, 1:25 samt 2:19 och
omfattade en landareal om 2037555 kva-
dratmeter, d.v.s. drygt 203 hektar.179 Beteck-
ningarna tyder på att marken från början
hörde till två skilda hemman i Handöls by,

Bolagets mark. Karta från 1907 över ägorna till Ena-
fors AB. Upprättad av lantmätare O. Hadders. (För-
varas på Enaforsholm i Akademiflygeln. Foto: Hans
Antonson)

Utdelningskuponger
för innehavare av
aktier i Enafors AB,
efterföljaren till
Enaforsholms bolag.
(KSLA)

ENAFORSHOLMS ÄGARE

1) Holmen utgör en del av Handöls by
fram till 1870-talet

2) Enafors bolag (Jens Stensaas & Gustaf
Eriksson) köper avverkningsrätten (50
år) till handölböndernas skog. Senare
köper de mark och anlägger ett såg-
verk 1877 och hus 1878 på holmen.

3) Enafors aktiebolag köper bolaget år
1900.

4) A. W. Bergsten köper delar av egendo-
men år 1908.

5) Utifrån testamente 1937 bildas Stiftel-
sen A. W. Bergstens donation och Kungl.
Lantbruksakademien övertar förvalt-
ningen av donationen samma år.
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d.v.s. Handöl nr 1 och Handöl nr 2. Berg-
sten präglade området helt i den stil en man
i hans position skulle ha gjort. Inte minst
gällde detta byggnadsbeståndet. Insatserna
är omfattande och ska jämföras med in-
satserna många av de andra grosshandlarna
genomförde i Västjämtland. Byggnader revs,
renoverades eller byggdes om, samtidigt
som det byggdes nytt.

Mangårdsbyggnaden var det första Berg-
sten tog itu med vårvintern 1909. Det man
med säkerhet vet, är att det gamla sadeltaket
byttes mot det brutna tak vi idag kan se.
Detta medförde att hela vindsvåningen kun-
de användas till skillnad mot förr.180 Fasaden
blev åter rödfärgad med vita knutar och vita

foder. Detta ser man på Bergstens fotografi-
er där fasaderna åter är mörka. Detta bekräf-
tas också av den enda färgbilden från denna
tid, ur en jultidning 1914, och utgörs av ett
kolorerat fotografi. Mer än detta vet vi inte,
men man kan anta att interiören fick en
ändrad utformning. Åtminstone på vinden
ändrades väggarna till målad hyvlad bräd-
panel med bröstlist. Där finns också en devis
inskriven som vi känner dels från Sokrates,
från Viktor Rydbergs Den siste atenaren
(1859) och från Artur Hazelius motto (grun-
daren av Nordiska museet). Den lyder;
”Människa känn dig själf”. Delar av denna
tidstypiska inredning är idag utbytt mot
moderna material och speglar därför inte
dåtidens arkitektoniska ideal vilken Berg-
sten levde med.

Huset fick ett mer herrgårdslikt utseende
genom förändringarna. Samtidigt byggdes
Lillstugan på en av åkrarna direkt söder om
Sommarstugan. Lillstugan fungerade som
mangel-, slöjd- och vagnsbod. Idag används
den för konferens-, arbets- och övernatt-
ningsändamål. Härbärget upphörde att vara
ett förrådshus. Det fick två våningar istället
för tre, fönster på alla sidor, en murstock
med flera eldstäder, en liten veranda, ett

Interiör från Enafors-
holm. Salongen på över-
våningen med två av
Bergstens målningar i
bakgrunden. Till vänster
i bild står sannolikt
fröken Lindström i mot-
ljus. Årtal okänt, troligen
kring 1910. (Foto: AWB,
nr E 215, KSLA)

Ateljén. (Foto: Tore och Marie Sjölund 21 september
2005)
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Gårdstunet med Snasa-
högarna i bakgrunden
fotograferad på våren
från utkikstornet. Odate-
rad, troligen efter 1915.
(Foto: AWB, nr E 196,
KSLA)

Samma vy som föregående
figur. Här syns tydligt
Fröken Lindströms till-
byggnad av Akademi-
flygeln som därefter helt
kom att skymma ateljén.
Inga av de öppna marker-
na till vänster (skifte 78,
79, 86, 89, 90 på laga
skifteskartan) eller bakom
mangårdsbyggnaden (skif-
te 81–83) kan idag upp-
levas p.g.a. igenväxning.
(Foto: Hans Antonson
2 augusti 2005)

Akademiflygeln. (Foto: Tore och Marie Sjölund 21 sep-
tember 2005)

Lillstugan. (Foto: Tore och Marie Sjölund 21 septem-
ber 2005)
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brutet tak och kom att kallas för Flygeln.
Dess kvadratiska utseende fick byggnaden
först efter Bergstens död då husförestån-
darinnan, fröken Maria Lindström, byggde
till husets norrsida varvid det åter fick ett
sadeltak. En gäststuga kallad Nystugan bygg-
des troligen 1915. Nystugan kallas idag
märkligt nog för Bläckhornet (efter sin
form) sannolikt ett namn som myntades
före det att kulspetspennan slog igenom på
1950-talet. Sommarstugan byggdes om till
konstnärsateljé eftersom Bergsten var konst-
närligt lagd. Byggnaden kallas idag för
Ateljén och namnet måste ha tillkommit i
samband med ombyggnaden. Det sägs att
Bergsten spenderade mycket tid där. En
sommarladugård byggdes i sydvästra kanten
av den sydligaste åkern på holmen. Den

används idag som båthus och renoverades
sommaren 2005.

Utsiktpaviljongen på den lilla åkern i
öster förefaller Bergsten ha flyttat ner till
klippkanten invid forsen. På ett fotografi
som Bergsten tagit är den under uppföran-
de, utan tak.181 När han senare fotografera-
de den med tak förefaller spiran inte längre
vara lika hög som på Stensaas tid.182 På klipp-
branten finns idag tydliga spår av platsen för
paviljongen i form av flata skifferhällar som
ligger på marken. Några skifferhällar leder
ifrån platsen ut på gräsmattan.

På den lilla åkern uppe på höjden, där
utsiktspaviljongen tidigare hade legat, lät
Bergsten bygga ett utsiktstorn. Utsiktstornet
är inte alls en nätt liten sekelskiftesbyggnad
utan en robust och tillyxad skapelse i en helt

Utsiktspaviljongen på
kanten till Enaforsen.
På bilden syns troligen
fröken Lindström och en
av Bergstens fågelhundar.
På Stensaas tid stod pavil-
jongen på den lilla höjden
öster om Lillån, där grun-
den till utsiktstornet idag
står. Odaterad, troligen
kring 1910. (Foto: AWB,
nr E 060, KSLA)

Samma vy som föregående
bild. Vegetationen har allt
mer tagit över och land-
skapet är inte längre så
öppet. Anledningen till
detta är oklar. Bergsten
skrev i sitt testamente att
inmark och utmark inte
fick ”förvanskas utan bi-
behållas i sitt nuvarande
skick”. Skillnaden mellan
nu och då är mycket stor i
landskapet. (Foto: Hans
Antonson, 2 augusti
2005)
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annan byggnadsstil. Den var murad av skif-
fersten i ett plan med utanpåliggande puts.
Trappan upp till utsikten låg utanpå huset.
Utsikten var plan med en låg balustrad.
Under trappan fanns en farstu samt ett för-
råd och i murverket fanns en eldstad och två
fönstergluggar. Idag är utsiktstornet en ruin.
Varför den tilläts förfalla och när den hade
nått den gräns där det inte längre var möj-
ligt att reparera den, vet man inte.

En annan paviljong som Bergsten lät
bygga, det s.k. Höganloft, skiljer sig också åt
från sekelskiftespaviljongen genom en mer

vild och naturlig framtoning. Obehandlade
trädstammar lyfte upp spånstickstaket och
balustraden bestod av obehandlade tunnare
grenar. Denna paviljong finns inte längre
kvar idag men låg mellan Ateljén och Lill-
stugan. Invid denna lät Bergsten bygga ett
ishus.183 Mellan härbret och brygghuset
byggde han troligen också en stor jordkälla-
re istället för den som finns med på laga skif-
teskartan. Han byggde även en stenvalvsbro
i skiffer över Lillån, trots att vägen var sam-
fälld.184 På grund av för tunga transporter
kom stenvalvsbron med tiden att få sätt-

Utsiktstornet på höjden i
öster där Stensaas tidiga-
re utsiktspaviljong låg.
Detta torn är en betydligt
mer robust skapelse och
hade uppvärmnings-
möjligheter. Det är inte
bekräftat vilka personer-
na på bilden är, men
troligen är mannan
stationsmästare Wetter-
qvist iförd SJ-uniform.
Kvinnan kan vara
fröken Lindström.
Odaterad. Foto: AWB, nr
E 199, KSLA)

Utsiktstornet idag. Grun-
den av murad skiffersten
med puts är det enda som
återstår idag. Nedbryt-
ningen av grunden fort-
går. Träden runt tornet
har växt sig högre och
buskvegetationen tränger
sig närmare trots röjning-
ar på 1990-talet. Utsikten
betraktad från marken
skyms märkbart av träd
och buskar, så var det
varken på Stensaas eller
på Bergstens tid.
(Foto: Hans Antonson,
2 augusti 2005)
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ningsskador, varför man år 2002 byggde en
ny. Den ligger några meter öster om den
gamla. Den nya bron är byggd med plåtvalv,
är större och klarar Lillåns vårflöden bättre.
Den gamla vägen västerut mot åkrarna lades
igen i samband med att Bergsten byggde sin
bro, istället byggdes en parallell väg ett tiotal
meter längre norrut. Utöver detta förbätt-
rade han vägen söderut med en vägbank
med stensatta kanter och träbro över den
sidvallsäng som idag ligger direkt i anslut-
ning till Lillstugan (skifte 80, 84 på laga
skifteskartan).

Mitt i all denna byggiver som inte hade
någon koppling till jordbruket till drevs
emellertid bondgården Enaforsholm vidare.
Bergsten kom från en jordbrukarfamilj och
även om han inte hade arbetat med jord-
bruk måste han ha präglats av det. Som tidi-
gare har påpekats låg det också i tiden för
flera av grosshandlarturisterna att driva fjäll-
hemmanens jordbruk vidare efter det att de
blivit till jaktstugor. När Bergsten kom till
Enaforsholm fanns vid gårdstunet både ladu-
gård och stall. Men i en bebyggelsemiljö som
allt mer gavs ett herrgårdslikt utseende kan
det knappast ha varit en långsiktigt hållbar
lösning. Man skall ha i minnet att hans
bostad i Stockholm låg granne med Prins
Eugens Waldemarsudde på Djurgården.185

Bergsten lät också riva dessa ekonomibygg-
nader redan två år efter sitt tillträde. Nytt
boningshus åt arrendatorn byggdes år 1910
en bit längre norrut närmare Lillåns inlopp.

Norr om holmen utmed,
stranden till Enan, ligger
den sommarladugård som
Bergsten lät bygga 1918.
Bristen på underhåll gör
att den är på väg att går
förlorad för eftervärlden.
Troligen stod Stensaas
smedja (byggd 1876) till
vänster om denna. (Foto:
Tore och Marie Sjölund
23 september 2005)

JORDBRUKARE, ARRENDATORER, RÄTTARE VID

ENAFORSHOLMS GÅRD

1) Jens och Maria Stensaas ca 1878–1900
2) Erik Nilsson 1900–1912
3) Olof och Gerda Lidén d.ä. 1912–1947
4) Olof och Doris Lidén d.y. 1947–1982
5) Fritz och Erene Jönsson 1982–2002
6) Marie och Tore Sjölund 2002–Ishuset. (Foto: Tore och Marie Sjölund 21 september

2005)
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Den kallades för rättarebostad. Efter att
arrendet var slut 1912 byggdes intill rättare-
bostaden ett stall och en ladugård.186 Det
framgår av fotografier att man rev de gamla
ekonomibyggnaderna samtidigt som nya
byggdes, varför man kan tänka sig att bygg-
nadsmaterialet återanvändes i de nya husen.
På platsen för den gamla ladugården ligger
idag Nystugan och intill denna kan man se
en stenlagd gång av skifferhällar som går
mellan Nystugan och den nya arrendators-
bostaden. En sommarladugård byggdes

ENAFORSHOLM 1912. Ett kolorerat fotografi
över gården år 1912 ur tidningen Julstäm-
ning från år 1914. Bilden är oerhört intres-
sant eftersom den visar landskapet i färg.
Förvisso är det en tolkning, men den före-
faller inte bygga på fria fantasier. Huset har
målats rött. Stensaas hade tidigare målat
det i en ljus pastellfärg, osäkert vilken. På
bilden syns att byggnaderna har två röda
nyanser, ljusare och mörkare röd. Den nya
rättarebostaden syns till höger. Dessutom

visar bilden när ladugården höll på att byg-
gas samtidigt som den gamla ladugården/
bryggstugan samt stallet håller på att ned-
monteras. Det torde därför vara samma
byggnadsmaterial som användes till den
nya ladugården. Stenvalvsbron är uppförd
över Lillån och den gamla bron har avveck-
lats. Mitt i bilden syns två stora höstackar
och i förgrunden hänger höet på tork på
en hässja. I bildens vänstra del syns utsikts-
tornet på höjden.  ❖

1918 norr om holmen vid Enans strand. Ett
båthus finns i den sydvästra kanten av den
sydligaste åkern och tillkom troligen på
Bergstens tid. Intill denna uppförde samen
Jonas Norberg en kåta på Bergstens önskan.
Sommaren 2005 stod det på denna plats ett
tält (tipi) i tyg, således en viss kulturhistorisk
kontinuitet. På vilket sätt Bergsten månade
om sin personal kan vi bara gissa oss till uti-
från fragment av uppgifter. Han byggde ett
nytt hus i Åsabyn åt den förste arrendatorn,
Erik Nilsson, dit han skulle flytta efter arren-
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dekontraktet löpt ut. Dessutom finns det fle-
ra fotografier av fest och dans (midsommar)
vid Enaforsholms Gård. Det är möjligt att
Bergsten ordnade detta för personalen.

Enafors Aktiebolag hade arrenderat ut
jordbruket till Erik Nilsson. Han hade kon-
trakt på ytterligare fyra år när Bergsten köp-
te Enaforsholms gård. När kontraktet var
slut anställdes istället en rättare, Olof Lidén
d.ä. från Bodsjöedet med hustrun Gerda. Av
fotografier framgår att såväl åkermarken

Bergstens springer spaniel
samt en tjudrad gris. Jord-
bruket vid Enaforsholm
hade många olika djur.
Det finns fotografier av kor,
hästar, höns, getter och
gris. Till höger i bild syns
en del av en ekonomibygg-
nad, det är oklart vilken.
Det torde inte vara ladu-
gården/bryggstugan utan
troligen en vedbod som
hörde till rättarebostaden. I
bakgrunden syns övre delen
av utsiktspaviljongen vid
Enaforsen. Odaterad. (Foto
AWB, nr E 108, KSLA)

Bergsten under fågeljakt
med sin stövare. Odate-
rad. (Foto AWB, nr E
297, KSLA)

som ängarna slogs vilket helt och hållet pe-
kar på en kreatursinriktad jordbruksekono-
mi. Vid gården fanns hästar, kor, grisar, get-
ter och höns. Troligen fanns det också får.
Var djuren betade vet vi inte med säkerhet,
men troligen var skillnaden från Stensaas tid
inte så stor, vilket betyder att större delen av
holmen utgjorde betesmark åtminstone nå-
gon gång per säsong. På flera av Bergstens
fotografier syns det på träden att markerna
betades. Träden saknar nämligen grenar så
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Bergsten fiskar i Enafor-
sen nedanför Enafors-
holms Gård. Jakt och fiske
var det som lockade de för-
sta grosshandlarturisterna
till Västjämtlands fjäll-
värld. Odaterad. (Foto:
AWB, nr E 296, KSLA)

högt upp som en ko når. På ett fotografi syns
en gris tjudrad på gräsplanen där ladu-
gården förut stod, men getterna var inte
tjudrade utan gick fritt. Det måste därför ha
funnits stängsel som hindrade dem från att
rymma. I övrigt var markerna öppna, men
inte kala. Enstaka träd växte här och där.
Framförallt var det unga björkar, men i vis-
sa fall var det större granar och någon tall.
Utanför trägärdesgårdarna var björk- och
granskogen både ung och gles. Om det var
resultatet av Stensaas skogsavverkningar
eller en medveten produktionstanke (bete)
går inte att avgöra. Men det lutar åt det se-
nare alternativet eftersom området hörde
till Grubbvallens fäbod innan denna blev till
Enafors järnvägsstation.

Alexander Wilhelm Bergsten drev Ena-
forsholms Gård i 29 år, en ansenlig tid som
betyder att han var mycket fäst vid gården.
En av de verksamheter som betydde mest
måste ha varit jakt och fiske. På många foto-
grafier poserar Bergsten i jaktmundering
tillsammans med sina hundar. Men efter
1925 medgav inte hälsan mer av dessa livets
fröjder, då hörsel och balans försämrades.187

På Enaforsholms Gård jagade Bergsten med
sina kamrater och av ett flertal fotografier
framgår namnen på dessa, bl.a. tandläkaren
Eric Melchert från Uppsala och järnhandla-
ren Georg Modin från Knivsta. På allmän-
ningsmarken vid Storsnasens brant byggde
Bergsten en jaktstuga. Den finns fortfarande
kvar idag men hör inte till Akademien utan
till samfälligheten. Vid Storforsen fanns en
jakt- och fiskestuga. Vid jakt och fiske bruka-
de Bergsten följas av sin medhjälpare Gustav
Olsson. Denne bodde i Gustavsro, ett hus
som låg en bit bortom Lillåstugan. Tidigare
hade huset utgjort en skola.188

Hundarna måste ha varit en viktig in-
grediens i hans liv eftersom de finns med på
så många fotografier. De kom att bli en na-
turlig del i gårdens liv. Dels finns fotografier
på en stövare vars namn troligen var Käck,189

på en ulmerdogg vid namn Roy190 och på två
irländska settrar vid namn Lord och Hej.
Troligen hade han också haft en Sankt Ber-
nadshund vid namn Lizzy191 En herrelös grå-
hund kom också att slå sig ner på gården i
augusti 1920 med Bergstens goda minne.
Han kom att kallas Tass.192 Om honom skrev
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Oljemålning av A. W. Bergsten över Lillåns utlopp i Enan på försommaren när vattnet stod högt. Denna målning
torde vara den första historiska avbildning där man kan se omgivningarna av Enaforsholms Gård i färg. Målning-
en som olyckligtvis har blivit skadad hänger idag på övervåningen i huvudbyggnadens konferensrum. (Foto: Hans
Antonson 2 augusti 2005)

Samma vy som föregående figur. Bilden är tagen vid lågvatten. Lillåns strömmar är starka vilket alla grytor vittnar
om som skurit sig ner i berget. Stenarna på föregående bild har helt ändrat läge idag, men hällarna tillhöger syns
fortfarande tydligt. Området är mer buskigt idag än på Bergstens tid. (Foto: Hans Antonson 2 augusti 2005)
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Bergsten en dikt tillägnad den gode vännen
Eric Melchert:

”Ja Tass han var ett snille
Bland alla hundar små,
Han visste vad han ville
Och hvart han skulle gå,
När tjufpojksblicken lyste
Uti hans ögonvrå,
Och han af glädje myste,
Då tänkte han uppå
Ett sätt att skifvan klara
I något skojigt spratt,
Han kunde knepig vara
När oskuldsfull han satt.”

Bergsten var en mycket konstnärligt lagd
man, en ådra som han förvaltade väl. Det
finns på Enaforsholms Gård en stor mängd
oljemålningar som Bergsten gjort. Bland
dessa finns ett självporträtt, ett porträtt av en
hund (troligen Käck), flera landskapsmål-
ningar och blomsterstilleben. Som bör ha
framgått vid det här laget var han även en
inbiten fotograf som fotograferade Enafors-
holm och dess olika verksamheter ur alla
tänkbara vinklar. Detta har idag visat sig vara
en kulturhistorisk bedrift i sig självt. Det är
nämligen mycket ovanligt att en och samma
gård med omgivningar är fotograferad så
ingående, och med en så pass hög kvalitet.
Han använde med våra mått mätt en otymp-
lig kamera, med kassetter för glasplåtar,
samt ett objektiv av hög kvalitet.193 Tack vare
detta intresse går det idag att rekonstruera
och tolka landskapets utseende och dess
förändringar. Det är mycket vanligt att i
Sverige tolka landskapet sedd från luften
eftersom vi har en av världens största och
äldsta historiska kartsamlingar. Men när det
gäller att tolka landskapet sedd från mark-
plan, är det desto ovanligare.194 Bergstens
fotosamling utgör ett viktigt källmaterial för
dagens och morgondagens forskare. Ter-
men multikonstnär är en mycket träffande
beskrivning av Bergsten.

Efter Bergsten
Som Nils Edling skriver i sitt bidrag i denna
bok, donerade A. W. Bergsten Enaforsholm
liksom en stor summa pengar till en stiftelse

som sedan 1937 förvaltas av Kungliga Lant-
bruksakademien. Fastighetens utbredning
framgår av figuren på sidan 111. Det fram-
går inte i detalj av Bergstens testamente hur
han ville att Enaforsholms Gård skulle för-
valtas. Det framgår att det skulle användas
som ”vilohem för behövande medlemmar av
Svenska läkarekåren, företrädesvis lasaretts-
läkare”.195 Svenska läkarkåren ville emeller-
tid inte ha donationen. I ett senare testaments-
tillägg skriver Bergsten att ”Enaforsholms
egendom, inmark såsom utmark, får ej styck-
as till försäljning eller på annat sätt för-
vanskas utan bibehållas i sitt nuvarande
skick”.196 Detta är en mycket tydlig formule-
ring. Men av det ursprungliga testamentet
framgår också att Bergstens förtrogna sek-
reterare, fröken Maria Lindström, skulle
biträda advokaten vid verkställande av testa-
mentet eftersom hon ”äger noggrann känne-
dom om boets ställning och mina avsikter
med detta testamente”. I ett brev till Akade-
mien skriver fröken Lindström att det var
donatorns önskan ”att i en framtid … försök
bör göras för att inrätta en mönstergård
eller s.k. försöksanstalt å egendomen för att
söka utröna vad som kan vara lämpligt att
odla i fjälltrakter. I sådant fall skall dock
dessa försöksodlingar göras i samband med
att det som hittills av jorden utnyttjats ändå
bibehålles i sitt nuvarande skick”.197 Bi-
behållet skick är också en mycket tydlig
formulering.

Termen försöksodlingar kan tolkas myck-
et brett och som vi skall läsa om i Kjell Lund-
quists bidrag i denna bok, blev det både
skogsplanteringar och en försöksträdgård.
Men om man ser till den tid Bergsten skrev
sitt testamente, och i vilken social omgivning
han levde är det mycket möjligt att han istäl-
let menade försöksodlingar av grödor på
åkermark. Som framgår ovan hade C. F.
Liljevalch inrättat Medstugan som en möns-
tergård för jordbruk, med nya stora ekono-
mibyggnader, röjning av odlingsmark, dik-
ningar, växelbruk m.m. Bergsten måste ha
känt till Liljevalchs jordbruksrationalisering-
ar, dels eftersom Medstugan bara ligger
drygt ett par mil norr om Enaforsholms
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Gård, dels eftersom det var en samtida per-
son som drev rationaliseringarna, med snar-
lik bakgrund (industriman, grosshandlare).

Under andra världskriget gjorde Akade-
mien inget särskilt med Enaforsholm, det
låg i dvala. Byggnaderna användes som för-
läggning av militärer. Vid holmens sydspets
återfinns Enaforsholms Gårds andra minnes-
sten. Den är av täljsten och infogades i ett
träd 1943 av militärer som där byggde en
bro. Texten lyder ”Här byggde III fältjägar-
bat:s pionjärer en bro aug anno 1943. B.N.”
Naturligtvis bedrevs jordbruket vidare under
denna tid eftersom Bergsten i testamentet
hade skrivit att rättaren Olof Lidén d.ä.
skulle få bo kvar och bruka marken så länge
han levde. Akademiens verksamhet inleddes
med att professor Gunnar Torstensson (Lant-
brukshögskolans rektor) tog med sig studen-
ter till Enaforsholm. Därefter (1948) kom

A.W. BERGSTENS MINNESSTEN

står intill Rättarebostaden
som syns i bakgrunden.
Stenen restes av fröken Maria
Lindström. Dikten är skriven
av Viktor Rydberg och utgör
del i en kantat som hölls vid
jubelfestpromotionen i Upp-
sala den 6 september 1877:

Hvad rätt du tänkt,
hvad du i kärlek vill,
hvad skönt du drömt,
kan ej af tiden härjas,
det är en skörd,
som undan honom bergas,
ty den hör evighetens rike till

(Foto: Hans Antonson
2 augusti 2005)

Sven Gréen in i bilden. Han var rektor för
experimentalfältet (platsen för det som idag
är Stockholms universitet i Frescati), men
mer om dessa två herrar kan läsas i Nils
Edlings och Kjell Lundquists bidrag i denna
bok.

I enlighet med Bergstens testamente ini-
tierades även andra försöksodlingar vid Ena-
forsholms Gård, denna gång på åkermark.
Försöken pågick mellan åren 1985–1988
och 1990–1993. Initiativet togs av KSLA:s
dåvarande vice preses Fajer Fajersson tillika
förädlingschef vid Weibullholms Växtföräd-
lingsanstalt (nu mera Svalöf Weibull AB)
och den ansvarige var Hans-Arne Jönsson.
Syftet med försöken var att pröva övervint-
ringsförmågan på odlingsmaterial vid Wei-
bull eftersom klimatet vid Enaforsholm har,
för svensk växtodling, mycket hårda vintrar.
Däremot registrerades inte avkastningsför-
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Aktuell fastighetskarta över Enaforsholms Gårds gränser markerade med blå färg. Fastighetsbeteckningen är Han-
döl 1:22, 1:25 och 2:19. Kartan visar även att delar av vägen som går söderut på holmen är samfälld (S2) vilket
också gäller ett område längst i söder där flotten tidigare drogs över Enan (S). (© Lantmäteriverket Gävle 2005.
Medgivande I 2005/1901)

matologiska förhållandena som råder i om-
rådet, tillräckligt uthålliga. Försöken be-
traktades då som värdefulla och resultaten
tillämpades i praktiken när olika vallfrö-
blandningar komponerades för kommer-
siellt bruk. Idag är liknande försök på Ena-
forsholm inte intressanta på samma sätt
eftersom omvärlden har förändrats genom
en minskande mjölkproduktion i länet och
framförallt genom att mjölkproduktionen
söker sig närmare kusten. Forskningsmate-

mågan. Testmaterialet var dels enskilda arter
såsom rödklöver, vitklöver, timotej, norrbott-
nisk rödven, foderlosta, hundäxing och ängs-
gröe, men även saluförda vallväxtblandning-
ar. 1985 såddes tre samrutor som i tre år
skördades med vägning. 1990 genomförde
man en ny sådd. I detta fall genomfördes
inte någon årlig försöksmässig vägning av
skörden, endast observation. Varje år stall-
gödslades försöksytan. Endast timotej och
möjligen ängssvingel var, under de svåra kli-
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rialet finns arkiverat hos Svalöf Weibull i
Svalöf.198

Efter Olof Lidén d.ä. tog sonen Olof
Lidén och hustrun Doris över jordbruket.
De drev det vidare i 35 år. De hade både kor
och häst. Mellan åren 1982 och 2002 drevs
jordbruket av Fritz och Erene Jönsson. De
ändrade djurbesättningen till får. Det är
först från denna tid vi vet namnen på några
av åkrarna. Lägderna norr om Lillån kalla-
des för Smedjebacken och Storladanbacken.
Det är samma stora lada som fanns med på
laga skifteskartan och som låg norr om Lillå-
stugan.

Trots betesdjur har landskapet på holmen
växt igen sedan Bergstens tid. Detta är myck-
et tydligt när man tolkar de historiska kartor-
na tillsammans med Bergstens fotografier
och konstverk. Ett pedagogiskt sätt att åskåd-
liggöra detta är att spåra upp platsen där
han fotograferade eller hade satte upp sitt
staffli, ta ett fotografi över samma vy och
jämföra de båda tidsskikten med varandra.
Igenväxning sker så sakta att de som lever
nära en plats och ofta besöker den inte
tänker på detta. Men när bilder av igår jäm-
förs med bilder av idag upplevs förändring-
en nästan som brutal. På Enaforsholms Gård
är det skogen som dels blivit tätare, dels
vuxit sig högre. Igenväxningen har fram-
förallt skett på de marker som förr inte
brukades till åker eller äng, exempelvis de
forna betesmarkerna söder om åkermarken,
åker- och ängsmarkernas kanter eller sid-
vallsängen direkt nedanför Lillstugan. Vad
är då orsaken till igenväxningen? Det beror
dels på försöksodlingarna av träd, men fram-
förallt beror det naturligtvis på att jord-
brukets förutsättningar har ändrats sedan
Bergstens tid. Antalet betesdjur har blivit
färre, hästen har ersatts av traktorn, betes-
vallar vid gården har ersatt fäbodarna o.s.v.

Bergsten vandrade ofta förbi Snasahög-
vallen, inte minst med tanke på att det var på
vägen mot jaktstugan. Han har fotograferat
platsen många gånger. Här syns resultatet av
det förändrade jordbruket särskilt tydligt. Av
den ena knuttimrade stugan som fanns in-
ritad på den ekonomiska kartan från 1976,

återstår bara ett stockvarv, resten har mult-
nat ner. Den andra knuttimrade stugan på
fotografiet måste i senare tid ha bytts ut mot
en av reglar och brädpanel, för spillrorna
efter en sådan byggnad syns fortfarande på
marken. Järnkaminen sitter fastkilad mellan
två björkar. Spåren av fäbodbruket är dock
tydliga när man vandrar i området. Man
märker omedelbart när fäbodens marker tar
vid, helt plötsligt vadar man fram i hav av
fjällskallra, blåklocka, humleblomster, mid-
sommarblomster och slåtterfibbla. Kring
fäboden var landskapet mycket öppet. Man
ser fortfarande vilka träd som är gamla och
vilka som inte är det. De gamla är grova,
knotiga och bär spår av att vara beskurna,
d.v.s. hamlade. De håller nu på att förgås när
mindre slanka björkar sluter sig allt tätare
runt dem. Granen har dock sedan länge
funnits på plats.

Enaforsholm är idag både vilohem (icke-
kommersiellt pensionat) och lantbruk såväl
som utbildningsplats. Man kan därför säga
att det traditionella Enaforsholm lever vidare
men med nya inslag som stiftelsen introdu-
cerat. Stiftelsen har dessutom satt sin prägel
på omgivningarna. Det tydligaste är tvivels-
utan försöksträdgården och skogsplante-
ringarna som Lundquist skriver om i bokens
nästa kapitel. Andra inslag är att några av
husens interiörer har ändrats exempelvis
mot logementskaraktär med många rum
och bäddar. Byggnaderna har målats gula
med vita foder. Avloppsanläggning har grävts
ned i den södra åkern,  utbyggnaderna på
Stora Husets gavlar revs, tegeltaket byttes
mot eternit, sedan till plåt o.s.v.

Idag finns totalt 63 bäddar på Enafors-
holm. Även om vintersäsongen är mycket
längre än sommarsäsongen är det i regel
under sommarsäsongen som flest bäddar
hyrs ut. Turisterna utgör Enafors vardag. De
kliver på och av tåget vid stationen och vand-
rar väg E 14 till andra sidan forsen där vand-
ringsleden mot Snasahögarna tar vid. Men
de ser inte mycket av Enaforsholm eftersom
deras vandringsväg går vid sidan av gården.
Vid forsen står ständigt fiskare utmed klipp-
kanterna och brofundamenten. Det är tyd-
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ligt hur viktigt fisket är för turistnäringen.
Även om de flesta fjällvandrarna inte finner
sin väg till Enaforsholm har man på holmen
anlagt en promenadslinga för turister, gäster
och besökare som bl.a. utnyttjar den gamla
vägen söderut. Den utgår från Lillstugan,
fortsätter runt hela holmen för att mynna ut
vid båthuset intill Lillåns mynning. 1998
anlades grillplatser med bänkar och bord
utmed slingan. På flera ställen finns dess-
utom informationsskyltar för den vetgirige
om den omgivande naturen. Motsvarande
finns dock inte för kulturen trots att den
fortfarande präglar holmen mest. Det finns
vedeldade varmbadkar vid strandkanten till
Enan. I huvudbyggnaden serveras den go-
daste husmanskost. Förutsättningarna för
framtiden är goda, men måste sannolikt ha
lite hjälp på traven.

Enaforsholm har inte följt de övriga jord-
bruksfastigheternas öde och igenväxningen
har inte nått en gräns där det inte längre är
möjligt att restaurera. Antikvariskt skiljer
man mellan restaurering och återskapande.
Att återskapa är när spåren av en verksamhet
helt har gått förlorade och man på nytt får
bygga upp exempelvis hus, markslag, art-
sammansättning. Återskapande är alltid en
tolkning av hur man tror att det såg ut även
om det bygger på källstudier. Vid restaure-

ring finns det mesta kvar på eller i marker-
na, varför det egentligen handlar om en
uppfräschning av ett tillstånd som inte ligger
så långt bort i tiden. Röjer man ängsmarker-
na på träd, buskar och sly återetableras ofta
den gamla uppsättningen örter eftersom
deras frön ligger och vilar i marken.

På den ekonomiska kartan från 1976 är
det endast Enaforsholms Gård som fort-
farande har kvar åkermark i produktion
även om några är igenlagda. Hela detta kart-
blad visar att övriga fastigheters åkermark
har lagts igen och situationen är densamma
idag. Vissa röjningar är genomförda i Skogs-
vårdsstyrelsens regi, men dessa röjningar
har tillsammans med betesdjuren ändå inte
förmått hålla landskapet lika öppet som på
Bergstens tid. En restaurering av markerna
utifrån de historiska källorna är en framtida
åtgärd som åter skulle kunna ge landskapet
sin prägel från Bergstens tid, med exempel-
vis fri utsikt från utsiktstornet mot Snasa-
högarna eller slåtter av sidvallsängarna. För-
utsättningarna är stora att nå den landskaps-
bild Bergsten hade för näthinnan, eftersom
det vid Enaforsholms Gård, till skillnad från
många svenska natur- och kulturreservat, är
mycket väldokumenterat i bild.

Man skulle även kunna tänka sig en plan
för delar av byggnadsbeståndet, exempelvis

Kaminen till den ena av
de två fäbodstugorna vid
Snasahögvallen, inklämd
mellan två björkar.
(foto: Hans Antonson,
2 augusti 2005)
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restaurera utkikstornet eller återskapa ut-
siktspaviljongen med sitt spektakulära läge
på klippkanten ovanför Enaforsen. På 1990-
talet då aktiebörsen gick bra hade stiftelsen
långt framskridna planer på att bygga upp
utsiktstornet. Det röjdes träd och man tog
fram byggnadsritningar. Även om detta blir
en verklighet någon gång i framtiden, mås-
te man redan nu hindra det fortsatta förfal-
let av tornets grundmur så att frostspräng-
ningen av murlivet inte tilltar ytterligare. En
annan åtgärd skulle kunna vara att ändra
vandringsleden mellan Enafors station och
Snasahögarna så att leden delvis följer den
gamla landsvägen på holmen, för att där-
efter korsa Enan med handdragen flotte.
Många turister skulle på detta sätt, om inte
annat än indirekt, få en chans att uppleva
landskapets sista odlingsutpost innan vild-
marken tar vid. Dessutom skulle de få upp-

leva hur i synnerhet en man kom att sätta sin
prägel på detta landskap, grosshandlaren
och multikonstnären Alexander Wilhelm
Bergsten.

Men för att detta skall bli verklighet mås-
te Enaforsholms gård förändras på ett antal
punkter. Till att börja måste man bestämma
sig för vilken typ av landskap som är slut-
målet. Bergstens eget slutmål var att egendo-
men inte fick förvanskas utan bibehållas i sitt
nuvarande skick. Tack vare alla bilder vet vi
i vilket skick landskapet befann sig på hans
tid. Stiftelsen måste ta fram en plan för den
framtida skötseln anpassad till tiden. Med
detta menas att man aktivt, tillsammans med
arrendatorerna, via länsstyrelsen måste söka
mer EU-ersättning för hävdande av större
arealer jordbruksmark. Man måste upprätta
en dialog med länsstyrelsens kulturmiljöen-
het för restaurering av byggnadsbeståndet.

Samma vy som föregående
fotografi. Byggnaderna är
sedan länge borta och
träden sluter sig allt
närmare. Invid den högra
granen stod förr den när-
maste av de två stugorna
och bortom denna vid
skogskanten stod den
andra. Vegetationen av-
slöjar var gärdesgården
har stått, där är den
ljusare och marken torra-
re. (Foto: Hans Antonson
2 augusti 2005)

Snasahögvallen. Notera
de timrade stugorna,
hankgärdesgårdarna,
träden samt alla djur.
Odaterad. (Foto: AWB,
nr E 092, KSLA)
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Man måste inleda diskussioner med länstra-
fiken om busslinjer eftersom trenden är att
tågstationer även fortsättningsvis läggs ned.
Man måste starta projekt inom ramen för
EU:s regionalstöd. Kanske för flotten över
Enan, kanske för att ändra vandringsleden
mot Snasahögarna, kanske för att starta en
förädlingsverksamhet av jordbrukets pro-
dukter riktad till storstädernas delikatesskro-
gar. Slakteri, torkanläggning för fjällkött,
korvtillverkning, ystning o.s.v, ingen tanke är
omöjlig. De igenväxta markerna bör restau-
reras. Det måste till fler djur som betar land-
skapet, får och fjällkor ligger nära tillhands.
Fler djur kräver större marker som ger vin-

terfoder. Med tanke på att markerna runt
Enafors ligger för fäfot är mark inte en brist-
vara. Man måste överväga olika former av
arrenden som gynnar bygden som helhet
snarare än att allt tillslut växer igen. Kanske
ökar turismen med detta? Enaforsholm är
unikt i så måtto att det utmed väg E14 utgör
den sista agrara utposten innan vildmarken
tar vid. Men gården syns knappt från vägen
p.g.a. alla träd. Vill man att en unik kultur-
miljö skall kunna utnyttjas och leva vidare
måste den också kunna upplevas.

Sedan 2002 sköts fastighetens jordbruk
och förvaltning av Marie och Tore Sjölund.
Jordbruket bygger på boskapsskötsel. De har

Enaforsholms Gårds
nuvarande förvaltare,
Marie och Tore Sjölund
med hunden Aksa väster
om huvudbyggnaden med
Storsnasen i bakgrunden.
Hunden är fortfarande
en gårdens identitet.
(Foto: Kjell Lundquist,
27 augusti 2005).
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7 tackor som står för betet vid gårdstunet,
rättarebostaden och resten av holmen.
Slåtter av hö sker på åkrarna norr om Lillån.
Dessa blev så sent som år 2004 både plöjda
och insådda till vall vilket är ovanligt i Väst-
jämtland. Med den nya förvaltningen är
skötseln av Enaforsholms Gårds marker åter
säkrad en tid framöver.

Nu har Enaforsholms Gårds historia och
dess landskap beskrivits före, under och

efter Alexander Wilhelm Bergstens tid.
Några tankar om framtiden har också dryf-
tats. I kommande avsnitt skall några av Stif-
telsens verksamheter vid Enaforsholms gård
beskrivas närmare. Det är vegetationspro-
filen, skogsförsöken, försöksträdgården och
allmänt om floran på fjället. Frågor man stäl-
ler sig är varför försöken kom tillstånd, hur
de är utförda och vilken kunskap de har
genererat. Finns svaren, ges de i nästa kapitel.
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