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Företal –
Akademien, A. W. Bergsten och hans donation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) har för närvarande förtroendet att
förvalta 36 enskilda stiftelser. Dessa stiftelser
är självständiga juridiska personer och där-
med fristående från Akademien. Stiftelsen
A. W. Bergstens donation är en av dessa stif-
telser med till Akademien anknuten förvalt-
ning. Denna stiftelses kapital utgör ca 20%
av det totala kapitalet i samtliga anknutna
stiftelser.

Med anledning av att det i år, 2005, är 150
år sedan A. W. Bergsten föddes vill KSLA
uppmärksamma jubileet med denna bok.
Boken ger många bakgrundsfakta till per-
sonen A. W. Bergsten och de tre platser där
han vistades mest i sitt liv, barndomens
Skåne, affärslivets Stockholm samt turis-
mens Jämtland. I Nils Edlings bidrag till
denna bok beskrivs A. W. Bergstens uppväxt,
företagande, intressen och familjesituation.
Här beskrivs också Stiftelsen A. W. Bergstens
donation ingående. I nämnda stiftelse ingår
den västjämtska fjällegendomen Enafors-
holms Gård där Bergsten tillbringade myck-
et av sin tid. I Hans Antonsons bidrag be-
skrivs Jämtlands landskap, med särskilt fokus
på Västjämtland, samt Enaforsholms föränd-
ring över tiden. Här beskrivs också gården
idag samt tankar om framtiden. I Kjell Lund-
quists bidrag i denna bok beskrivs några av
stiftelsens agrara-, botaniska och skogliga för-
sök vid Enaforsholms Gård. Dessutom be-
skrivs fjällvegetationen i gårdens omgivning.

Varje stiftelse har ett ändamål som anges
i donationshandlingarna eller i av länsstyrel-
sen utfärdat registreringsbevis.

Ändamålet med Stiftelsen A. W. Bergstens
donation är enligt registreringsbeviset föl-
jande:

A. W. Bergstens tre huvudsakliga vistelseplatser, Skå-
ne med socknarna öster om Helsingborg, Stockholm
samt Jämtland med Åre socken. Järnvägen mellan
Malmö och Östersund är inritad. För dess sträckning
väster om Östersund, se Jämtlandskartan på sidan
51. På kartan är också Inlandsvägen mellan Värm-
land och Norge via Jämtland inritad. Beslutet om dess
anläggande skedde vid 1812 års riksdag. (Upprättad
av Hans Antonson. Layout: AKT-landskap 2005)
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”Disponibel avkastning skall oavkortad användas
till jordbrukets bästa genom att efter Akademiens
gottfinnande antingen i form av resestipendier
eller såsom belöningar eller i annan form av under-
stöd väcka håg och intresse för jordbruket hos yngre
eller äldre strävsamma medborgare eller ekonomiska
sammanslutningar av medborgare, vilka inriktat
sitt livsarbete på jordbruksbranschen eller därmed
närbesläktad näring. Avkastningen får även an-
vändas till understöd av forskningsarbete i lant-
bruksvetenskapliga ämnen.”

Den utdelningsbara avkastning som gene-
reras i en stiftelse får endast användas i en-
lighet med ändamålet för donationen.

Det är stiftelsens styrelse som ansvarar för
att stiftelsens alla angelägenheter, t.ex. kapi-
talförvaltning, disposition av utdelningsbar
avkastning och (i fallet med denna stiftelse)
att stiftelsens näringsverksamhet sker på det
sätt som donator har föranstaltat om i dona-
tionshandlingarna. Därtill skall givetvis gäl-
lande lagstiftning, framför allt stiftelselag
och skatte- och taxeringsförfattningar följas.
Länsstyrelsen utövar årligen kontroll av detta.
Akademiens styrelse, akademikollegiet, är
samtidigt styrelse i var och en av stiftelserna
med till Akademien anknuten förvaltning.

Akademiens verksamhet finansieras 2005
på följande sätt (inom parentes anges den
relativa delen av den totala finansieringen):

– avkastningen på Akademiens eget kapital
(25%),

– anslag från stiftelser med anknuten för-
valtning (45%),

– anslag från andra finansiärer och verk-
samhetsintäkter (30%)

Akademiens egen förmåga att finansiera
verksamhet är som synes mycket begränsad.
Huvuddelen av avkastningen på Akade-
miens egna finansiella resurser inskränker
sig till att bekosta delar av vissa basala funk-
tioner som lokaler, grundläggande administ-
rativa funktioner, akademisammankomster
samt 30–40 procent av kostnaderna för Aka-
demiens personal. Lite förenklat kan sägas
att Akademiens egen förmåga att finansiera
verksamhet är begränsad till delar av den
interna och inåtriktade verksamheten för
ledamöterna i form av akademisamman-

komster, arbetet i avdelningar samt presi-
dium och styrelse samt den administrativa
service dessa enheter kräver.

Anslagen från stiftelserna med anknuten
förvaltning utgör en högst betydande del av
Akademiens årliga intäkter. Detta innebär
givetvis att för Akademiens verksamhet och
utveckling är den finansiering som kan er-
hållas från stiftelserna av allra största be-
tydelse. Så har det varit under lång tid, och
detta förhållande kommer sannolikt att be-
stå även under överblickbar framtid. I själva
verket finansierar anslagen från stiftelserna
nästan helt och hållet den verksamhet som
Akademien kan utföra i olika projekt såsom
konferenser, seminarier, informationssprid-
ning inklusive publicering, mindre forsk-
nings- och utredningsprojekt. En stor del av
de historiska projekt som Akademiens enhet
för de areella näringarnas historia genom-
för, finansiering av bibliotekets accessions-
behov och mycket mera finansieras också av
anslag från stiftelserna.

En generell nackdel är att anslag bara kan
sökas för sådana projekt eller sådan verk-
samhet som klart och entydigt ligger inom
respektive stiftelses ändamål och syfte. Detta
är givetvis en styrande faktor för Akade-
miens val av aktiviteter, då endast ansökning-
ar om anslag till projekt vars syfte överens-
stämmer med den sökta stiftelsens ändamål
kan konkurrera med andra relevanta ansök-
ningar. Flertalet av stiftelserna är därtill små,
varför det projekt eller den verksamhet man
söker anslag till måste vara av liten omfatt-
ning för att inte komma utanför den enskil-
da stiftelsens ekonomiska möjligheter. Efter-
som stiftelsernas ändamål skiljer sig i viktiga
avseenden från en stiftelse till en annan är
det ofta svårt att söka anslag i flera olika stif-
telser till ett och samma projekt.

Ett mindre antal av stiftelserna har dock en
utdelningskapacitet som ligger i närheten av
den kapacitet som Stiftelsen A. W. Bergstens
donation har. Dessa stiftelser är självfallet de
viktigaste för Akademiens verksamhet.

Förenklat kan man säga att anslagen från
de anknutna stiftelserna är oundgängliga för
att Akademien skall kunna utföra den del
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av verksamheten som är utåtriktad. Det är
ju också denna verksamhet som gör att
Akademien, med sin kunskapsbas i veten-
skap och praktisk erfarenhet, kan verka för
den gröna sektorn och påverka de delar av
samhället, näringslivet och andra organisa-
tioner som på något sätt berör eller berörs
av Akademiens verksamhetsområde.

Vad kan då Stiftelsen A. W. Bergstens do-
nation betyda för KSLA?

I grunden är betydelsen av Stiftelsen A.
W. Bergstens donation för Akademien be-
roende av:

– hur pass väl olika projekt inom Akade-
mien stämmer överens med donationens
ändamål,

– om relevans och kvalitet i Akademiens
projekt är tillräckligt hög för att kunna
tävla med och vinna över andra projekt
från andra sökanden.

En samlad betraktelse av stiftelsens anslag
till forsknings-, utrednings- och syntespro-
jekt, konferenser, seminarier och publikatio-
ner m.m. ger vid handen att det är det inn-
ovativa, preliminära och helhetsinriktade
draget som varit tongivande. Detta har även
haft stor betydelse för Akademiens förmåga
att ta upp nya frågor, eller nya vinklingar av
befintliga frågor.

De projekt stiftelsen tidigare gett anslag
till har nästan alltid varit inriktade på natio-
nella aspekter. På senare tid har dock, i
någon mån, ett globalt perspektiv tillkom-
mit då även projekt inriktade på internatio-
nella förhållanden och processer, som influ-
erar på den svenska situationen inom den
gröna sektorn, erhållit anslag från stiftelsen.

Sammantaget har detta betytt mycket för
Akademiens förmåga att arbeta med frågor
som är aktuella från tid till annan. Under
den tidsperiod i landets moderna historia,
då andra sektorer av näringslivet sög upp all
arbetskraft som var tillgänglig var det ofta
fråga om hur produktivitet och effektivitet i
jord- och skogsbruket kunde höjas. Så små-
ningom, i takt med ökande insikt om sam-
band mellan produktion och ekologi, kom
även jord- och skogsbrukets miljöfrågor att

stå på agendan för finansiering från stiftel-
sen. På senare tid har därtill kvalitetsaspek-
ter i produktion och produkter, landskapets
värden, ekosystemtjänster, sambanden mel-
lan naturens tillstånd och tillgänglighet samt
människans välbefinnande tillkommit. Kon-
kurrens- och marknadsaspekter har kunnat
bearbetas tack var anslag från stiftelsen,
liksom naturens samt sport- och sällskaps-
djurens betydelse för dagens urbaniserade
människa. Därtill har på allra senaste tiden
globala frågors inverkan på den gröna sek-
torn i Sverige kunnat bearbetas tack vare stif-
telsens anslag.

Inom ramen för stiftelsens ändamål har
således de frågor som tagits upp i olika typer
av projekt som stiftelsen finansierat varit
mycket aktuella och relevanta sett i för-
hållande till Akademiens ansvarsområde.
Stiftelsens finansiering har i hög grad möj-
liggjort Akademiens strävan att vara en länk
mellan forskarsamhället och beslutsfattare i
samhälle och näringsliv, mellan producen-
ter och konsumenter eller mellan produk-
tion samt miljö- och landskapfrågor.

Ett gemensamt drag i flertalet av de forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som stiftelsen
stöttat är att dessa i någon mening är förstu-
dier, eller preliminära studier, av något stör-
re problemkomplex som man önskar få en
bättre insikt i för att t.ex. kunna planera en
större forskningsansats. I sådana fall har stif-
telsens begränsade insats inte sällan lett till
att en eller flera tunga forskningsfinansiärer
har blivit engagerade i det huvudprojekt
som följt på den av stiftelsen finansierade
förstudien. På detta sätt har stiftelsen på ett
indirekt vis bidragit till att forsknings- och
utvecklingsprojekt, av en omfattning som
ligger långt utanför stiftelsens förmåga att
finansiera, kommit till stånd. Ofta har det
även varit så att frågeställningen från början
varit udda, eller mindre väl definierad, eller
så har projektet ansetts tillhöra kategorin
med hög risk, men där ändå potentialen i
frågeställningen eller i projektet bedömts
vara mycket hög.

Därtill har stiftelsen betytt mycket för att
göra KSLA känt och aktat genom finansie-
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ring av projekt som fått anslag där destinatä-
ren varit personer eller organisationer som
är fristående från Akademien, liksom stiftel-
sens årliga utdelning av Bergstens pris samt
mindre belöningar till praktiker.

Bergstens pris utdelas varje år till person
”som genom framstående vetenskapligt arbete,
framgångsrik undervisande verksamhet eller jäm-
förbar insats på det praktiska området bidragit till
att väcka håg och intresse för jordbruket eller där-
med förenad näringsgren”.

Det är en imponerande rad framstående
personligheter såsom professorer, företags-
ledare, jord- och skogsbrukare m. fl. som
genom årens lopp hedrats med detta pris
och därmed givit glans åt både Akademien
och stiftelsen. Likaså ger de årliga belöning-
arna på för närvarande 5 000 kronor, som
utdelas till praktiker runt om i hela landet
en god uppmärksamhet på det lokala och
regionala planet.

Den donation som A. W. Bergsten gjorde
innehöll inte bara ett för den tiden betydan-
de kapital utan även fjällegendomen Enafors-
holm. Verksamheten vid Enaforsholm utgör
den rörelsedrivande delen av stiftelsen.

Stiftelsen har i Enaforsholm fått att för-
valta en helhet som representeras av land-
skapet, jord- och skogsbruket, byggnaderna
och interiörerna vid gården.

Viktigt i verksamheten under de senaste
decennierna synes framför allt ha varit Ena-
forsholmskursen, försöksträdgården och de
många skolklasser som tidigare gästat gården.
Enaforsholmskursen är en introduktions-
kurs om fjällnaturen och det norrländska
jord- och skogsbruket för blivande och ny-
ligen examinerade agronomer och på sena-
re tid även personer med annan biologisk
eller landskapsinriktad utbildning. Många
hundra är de studenter som sedan 1950-talet
gjort sin första bekantskap med fjällvärlden
under en augustivecka på Enaforsholm.

Försöksträdgården har byggts upp på ett
vetenskapligt sätt under många år och är nu
en omistlig kunskapsplattform för odling
och växtskötsel på nordliga breddgrader.

Många familjer med anknytning antingen
till Akademien eller med ett genuint intres-

se för fjällvärlden har gästat Enaforsholm,
särskilt vintertid.

Under de allra senaste åren har stiftelsen
genom Akademien såsom varande förvalta-
re tagit principbeslut om att i varlig takt på-
börja en utveckling av verksamheten vid
Enaforsholm, i syfte att dels ta fram och
tydliggöra det som är A. W. Bergsten på Ena-
forsholm, dels att locka Akademiens leda-
möter, deras familjer och andra som har
intresse för den jämtländska fjällvärlden till
Enaforsholm, inte bara vintertid, utan i för-
hoppningsvis i lika stor omfattning även
under andra tider på året.

En omfattande utredning om fjällturism-
ens förutsättningar i det aktuella området,
om Enaforsholms styrkor, svagheter, hot och
möjligheter har gjorts. Förutom rent turis-
tiska aspekter som skidåkning, fjällvandring-
ar, jakt, fiske m.m., behandlar utredningen
Enaforsholm som bas för upplevelser med
starkt kunskapsinnehåll.

Den vision som utarbetats och som stiftel-
sen vill att Enaforsholm skall stå för och kän-
netecknas av i framtiden, och som nu utgör
basen för det fortsatta arbetet, har formule-
rats på följande sätt:

Vår fjällnära oas, där stiftelsen med Enafors-
holms unika natur- och kulturvärden skapar en
mötesplats för inspiration, upplevelser och väl-
befinnande.

Profilen som utarbetats på grundlag av visio-
nen, och som beskriver hur visionen skall
uppnås, har formulerats sålunda:

Vi skall lyfta fram och tydliggöra Enaforsholms
natur- och kulturvärden samt i samverkan med
andra förmedla kunskaper och möjliggöra upp-
levelser. Verksamheten skall präglas av personligt
värdskap och lättillgänglighet i en lugn och av-
kopplande miljö.

Stiftelsen vill driva detta utvecklings- och
förnyelsearbete i takt med stiftelsens ekono-
miska möjligheter. Målet är tydligt, att ut-
veckla Enaforsholm till ett välkänt och väl-
besökt centrum i västra Jämtland, där män-
niskor i lugn och ro kan få uppleva Bergsten
och hans natur- och kulturintressen på ett
modernt och komfortabelt sätt. Profilen ger
en klar signal om vilka värden som skall för-
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medlas, nämligen personlig service och en
kontrast till den stressande miljö som nutids-
människan i allmänhet befinner sig i.

Stiftelsen A. W. Bergstens donation har
betytt mycket för Akademien, både i dåtid
och nutid. Dess betydelse kommer inte att
minska framöver, snarare tvärtom. Det gäller
både den avkastning stiftelsen kan generera
för att ekonomiskt stödja olika typer av pro-
jekt, både inom Akademien och hos andra
destinatärer, för priser och belöningar och
inte minst den oas som stiftelsen kan er-
bjuda i Jämtlands fjällvärld.

Därför är det så viktigt att denna bok har
blivit skriven. Jag hoppas att många med mig
kommer att kunna glädjas över att få läsa om
A. W. Bergsten och hans värld, samt vad han
åstadkommit genom hans framsynta åtgärd
att etablera Stiftelsen A. W. Bergstens dona-
tion.

Bruno Nilsson 2005
Akademiens sekreterare och VD

oktober 2005
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