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Enaforsholms fjällträdgård och huvudbyggnaden. foto: Margareta Ihse, 23 augusti 2012.
Enaforsholm mountain garden and the main building. photo: Margareta Ihse, 23rd August 2012.
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när vi nu har kunnat fördjupa oss i 
både personen Alexander Wilhelm Bergsten, 
vad donationen har bidragit med, och även 
kunnat fördjupa oss i byggnadsbeståndets hi-
storia är det dags att beskriva omgivningarna 
till den plats i Sverige som Bergsten särskilt 
kom att älska, nämligen landskapet kring 
Ena forsholms Gård samt 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 kultur med långa anor. Enafors-
holm ligger vid fjällets fot, ett stenkast från 
den stora forsen i Enan. Men det ligger också 
i gränslandet mellan traditionellt jordbruk 
och nomadliv. Oavsett den rådande tidsandan 
för personer i hans ställning, intresserade sig 
Bergsten för både naturen och kulturen. Detta 
intresse tog sig olika uttryck, det handlade om 
vandringar och jakt, måleri och fotografering, 
arkitektur och jordbruk. För att förstå varför 
det idag ser ut som det gör måste vi känna 
till de processer som format landskapet (ex-
empelvis ekonomiska, sociala, ideologiska). I 
följande tre avsnitt skall landskapet som om-
gav Bergsten beskrivas, 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 
samtidigt som hans tid på Enaforsholm har 
satt spår i det landskap som akademiledamö-
ter, forskare, studenter och allmänhet upple-
ver idag. Tanken är att först översiktligt be-
skriva förändringarna i det jämtländska land-

skapet och illustrera dessa med vissa exempel 
hämtade från Västjämtland. Därefter beskrivs 
förändringarna på Enaforsholms Gård. 

Termen landskap måste förklaras i detta 
sammanhang eftersom det till vardags ofta 
jämställs med landskapsbild, vyer, sceneri eller 
panorama. Landskap som forskningsdisciplin 
är omfattande med olika inriktningar.1 Land-
skap definieras i Europarådets landskapskon-
vention enligt följande: ”Ett område sådant 
det uppfattas av människor vars karaktär är 
resultatet av påverkan och samspel mellan na-
turliga och/eller mänskliga faktorer.” 2 Land-
skap 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, men allt är förstås filtre-
rat genom landskapsforskarens ögon. Här be-
skrivs också landskapet som en helhet, bestå-
ende av såväl naturgivna förutsättningar som 
mänsklig påverkan, alltså både fjäll, jordarter 
och vattendrag samt vägar åkrar och byar till-
sammans.3 

Landskapet före 1800, om livet, 
bebyggelsen och näringarna
Västra Jämtland domineras av Kölen, dvs. 
fjällkedjan mot Norge. Fjällmassivet är upp-
delat på två större sammanhängande sjok. I 
väster ligger Skurdalshöjden, Rensjövalen och 
Middagsfjället. I söder finns det fjäll som hade 
störst betydelse för Bergsten nämligen Snasa-
högarna. Sedan fortsätter fjällen söderut med 

Landskapet i Västjämtland 
och vid Enaforsholm

hans antonson
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Generalstabskartan från 1904, uppmätt 1901–02 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 re-
spektive Handöls by fortfarande via Enaforsholms gård (se prickade linjer). källa: Kartblad 65 Dufed. Originalets 
skala 1:200 000. Lantmäteristyrelsens arkiv. foto: Hans Antonson.

A military map published in 1904, showing Enaforsholms Gård and its surroundings in 1901–02. Enaforsholm can 
be likened to a big peninsula in the Enan river, and in those days the old roads linking Enafors railway station with 
Enkroken and the village of Handöl still hugged the perimeter of Enaforsholms Gård (see dashed lines). source: 
Map sheet 65 Dufed. Original scale 1:200,000. Land Survey Board Archive (LSA). photo: Hans Antonson.

bl.a. fjälltopparna Blåhammarkläppen och Sy-
larna. Snasahögarna sträcker sig mer än 1 320 
meter över havet. Berggrunden i fjällkedjan 
består framför allt av stora områden med olika 
basiska skiffrar (fyllit, amfibolit, glimmerskif-
fer etc.) samt några mindre områden med gra-
nit, kvartsit och porfyr. I forsen invid Enafors-
holms Gård, ser man kalkfyllit i dagen.4 Att 
den är kalkhaltig har betydelse för jordbruket. 
Den i området mest kända bergarten är utan 
tvekan täljsten (peridotit).5 Enaforsholms 
Gård ligger ca 530 meter över havet.

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 avsli-

pade bergsmassorna landade så småningom 
på marken och blev till moräner i olika form, 
från sandig till storblockig. En annan för 
Jämtland betydelsefull jordart är den kalk-
haltiga moränleran som i Västjämtland finns 
i stora områden norr om Tångböle norr om 
Ånnsjön. Här och var i landskapet finns in-
slag av sandigare och grusigare områden som 
visar var inlandsisens älvar rann och avsatte 
sina enorma sedimentmängder. Men ned-
brytningen av berggrunden sker fortfarande 
genom vattendragens försorg då olika typer 
av sediment bildas. Enaforsholm där marken 
helt och hållet består av finmo (korn som är 
betydligt finare än sand) är ett resultat av så-
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dana naturkrafter. 
Dessa vidsträckta fjällområden avgränsas 

av stora sjöar och vattendrag samt flackare 
områden med skog och myrmarker. Många 
gånger följer sjöarna och vattendragen natur-
liga sprickbildningar som framför allt löper 
i riktningen NNV–SSÖ. Mest utmärkande är 
Indalsälven som via sjöarna väster om Duved 
förgrenar sig i ett flertal större vattendrag, 
däribland Handölan, Enan, Rekån och Med-
stuguån. 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 beläg-
na inlandsområden med jordbruk. Man kan 
jämföra detta med att Östersund (63°N) ligger 

på samma breddgrad som Grönlands södra 
delar eller mer nordligt beläget än Anchorage 
i Alaska, USA. Orsaken till att Jämtland blivit 
ett så stort jordbruksdistrikt beror inte endast 
på den bördiga moränleran utan också på de 
varma vindar som från Norge lyckas tränga 
sig förbi Kölen vid några pass. Värmen i dessa 
vindar härstammar i sin tur från Golfström-
men.

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 (= 6500 
f.Kr.). Bara utmed Ånnsjöns stränder har ar-
keologerna funnit spåren efter närmare 60 
boplatser samt några hällristningar. Det finns 
inget som säger att nya arkeologiska fynd inte 

Utsikt från Snasahögarna, alldeles ovanför Silverfallet. I bakgrunden syns Enan med dess delta i Ånnsjön. 
Odaterad. foto: AWB, nr E 129. KSLA.

View from the Snasahögarna heights, right above Silverfallet. The Enan river and its delta in Ånnsjön lake are 
visible in the background. Undated. photo: AWB, No. E 129. KSLA.
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Jordartskartan. källa: 
Lundqvist 1969; SGU Ser. 
Ca Nr 45, S. mellersta 
bladet. Originalets skala 
1:200 000. Med tillstånd 
för publicering av förfat-
taren.

Soil map. source: Lund-
qvist 1969; SGU Ser. Ca 
No. 45, S. centre fold. 
Original scale 1:200,000. 
Published with the 
author’s permission.

Karta över Jämtlands 
län. I bilden syns några 
i texten förekommande 
ortnamn. Inlandsba-
nan och tvärbanan är 
inritade. De gamla vand-
rings- och ridstigarna 
över Kölen som nämns i 
1700-talslitteraturen är 
inritade med röd färg. 
källa: Karta upprättad av 
Hans Antonson. layout: 
AKT-landskap 2005.

Map of the County of 
Jämtland, showing some 
of the place names men-
tioned in the text. The 
Inland Line and Crossline 
are plotted. The old foot-
ways and bridle paths 
over Kölen, mentioned in 
18th century literature, 
are shown in red. source: 
map drawn by Hans 
Antonson. layout: AKT-
landskap 2005.
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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. Under 1997 och 1998 fornminnesinven-
terades fjällområdena i Åre och Härjedalens 
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. Överhu-
vudtaget finns det få bronsåldersföremål från 
Jämtland eftersom många verktyg och red-

skap fortfarande var av sten. I Huså by, Kalls 
socken, har man påträffat en bronsyxa (holk-
yxa av mälardalstyp).7 I andra delar av Jämt-
land och Sverige började man så smått odla 
marken under bronsålder, men om detta vet 
vi ännu inget för västra Jämtland. Det finns 
en fångstgrop daterad från denna tid,8 det fö-
refaller därför rimligt att de som bodde i trak-
terna fortfarande levde av jakt och fiske. 

Från järnåldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.), 
några hundra år efter Kristi födelse, fram-
träder de första spåren av odling i Jämtland. 
Genom pollenundersökningar i torvmossar 
framgår att växter som gynnas av jordbruk 
började träda fram i centrala Storsjöbygden 
där landskapet annars bestod av mycket gran 
och tall.9 Flera dateringar av fångstgropar an-
tyder emellertid att fångstkulturen fortsatte.10 
Den fasta bebyggelsen spred sig efterhand från 
Storsjöbygden utmed dalgångarna. Från den 

Holkyxa utförd i brons av s.k. mälardalstyp samt del 
av gjutform. Yxan påträffades vid Dunäsbacken i Kall 
socken. foto: Urban Norberg, Jämtlands läns muse-
ums arkiv.

Bronze socket axe of the Mälardalen type and part of 
a mould. The axe was found at Dunäsbacken in the 
parish of Kall. photo: Urban Norberg, Jämtland County 
Museum Archives.

Vikingatida svärd påträffade vid en arkeologisk ut-
grävning 1991 av en grav i närheten av Dalsvallen mot 
Storulvån i Åre socken. foto: Bengt Netterbladt 1994, 
Jämtlands läns museums arkiv.

Viking sword from a burial, excavated in 1991, near 
Dalsvallen, overlooking the Storulvån river in the pa-
rish of Åre. photo: Bengt Netterbladt 1994, Jämtland 
County Museum Archives.
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äldre järnåldern (fram till 500 e.Kr.) finns spår 
av asbestkeramik vid Ånnsjön, men i övrigt är 
spåren och lämningarna få. 

Odlingen satte på allvar fart under yngre 
järnåldern (500–1050 e.Kr.) i Jämtland och 
idag utgör gravhögar de tydligaste spåren av 
permanent bosättning från denna tid. Även i 
Västjämtland finns sådana spår, det är framför 
allt gravhögar vid Klocka och Bunnerviken 
i närheten av Ånnsjön men även på kalfjäl-
let mellan Blåhammarens fjällstation och 
Sylarna.11 Vid en arkeologisk utgrävning 1991 
vid Dalsvallen mot Storulvån påträffades ett 
vikingatida praktsvärd i en grav. Inte långt 
ifrån påträffades år 2000 ett eneggat svärd 
(600–700-talen e.Kr.) ovanpå marken intill 
Norra Enbågen.12

Mot slutet av järnåldern kanske redan 
kring år 900 (e.Kr.) började en kraftig be-
byggelseexpansion som innebar att Jämtland 
på allvar började koloniseras med fasta bo-
sättningar. Denna expansion är känd över i 
princip hela Skandinavien och fortsatte några 
hundra år in i medeltid. Av ortnamnen Hov 
och Vi-, förstår vi idag att maktens boningar 
låg spridda runt Storsjön. Hov har betydelsen 
en gård med sal för offerfest, blot 13 och Vi- 
har betydelsen hednisk kultplats. Andra namn 
som vittnar om asatron är Frösön, Norderön, 
Odensala och Ullvi (fruktbarhetsguden Frö 
och -gudinnan Njärd, krigarguden Oden 
samt vinterguden Ull).

Enligt pollendiagram framgår att vegeta-
tionen under yngre järnålder ändrade karak-
tär. De odlingsgynnade växterna kom sakta 
men säkert att öka. Öka gjorde även enbuske 
som indikerar ett öppnare betat landskap. 
Barrskogen minskade sakta men lövträd som 
björk och al bredde istället ut sig.14

När jämtarna anammade kristendomen är 
oklart, men visst måste det ha funnits hän-
delser som inte kan ha lämnat någon jämte 
oberörd. Den mest kända händelsen är den 
norske kungen, Olav Haraldssons (Olav den 
digres) öde. Han besegrades i strid av den 
danske kungen 1028. Revanschsugen for han 

tillbaka genom bl.a. Jämtland och blev dödad 
1030 vid slaget i Stiklestad. Kort därpå inträf-
fade flera under och järtecken. Förloraren hel-
gonförklarades därför och S:t Olav kom att bli 
det populäraste helgonet i Norrland. Pilgrimer 
från hela Norden vallfärdade till Nidaros, bl.a. 
genom Jämtland. Flera platser bär fortfarande 
namn av denna företeelse, exempelvis Sankt 
Olofs källa i Pilgrimstad. Vem som kristnade 
jämtarna är en öppen fråga, men av runste-
nen på Frösön (Norrlands enda, daterad till 
1050–80) framgår att Jämtland kristnades ge-
nom Östman Gudfastssons försorg: ”Östman 
Gudfasts son lät resa denna sten och göra den-
na bro, och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn 
gjorde bron. Tryn och Sten ristade dessa ru-
nor.”15 Detta är nog en överdrift, men kanske 

Bebyggelsens spridning i Jämtland. 1 = yngre järnålder 
(500–1050 e. Kr.), 2 = högmedeltid (1050–1300) och 3 
= tidigmodern tid (1700–1899). källa: Antonson 2004, 
s. 115.

Extent of settlement in Jämtland. 1 = Late Bronze Age 
(500–1050 AD), 2 = High Middle Ages (1050–1300) 
and 3 = early modern times (1700–1899). source: An-
tonson 2004, p. 115.
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organiserade Östman kristnandet exempelvis 
vid Jamtamotstinget. Jämtarna måste ha varit 
bekanta med den nya trosinriktningen, dels 
genom kulten kring S:t Olav, dels genom re-
ligionens starka fäste i Nidaros (som fick en 
biskop redan kring år 1075, ca 65 år före Upp-
sala).16 Men trots närheten till Nidaros härrör 
runstenens stil 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 östliga influ-
enserna överväger varför också de kristna im-
pulserna 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 Uppsala ärkestift, vilket i 
källorna är belagt år 1257. 

Bebyggelsetillväxt och digerdöd
Runt Storsjön i centrala Jämtland finns några 
av länets äldsta kyrkor. Kyrkornas läge i för-
hållande till Hov-gårdarna visar på en dyr-
kandekontinuitet, där hednatron byttes ut 
mot den kristna tron. Sockenbildningen da-
teras till 1200-talet i Jämtland. Allteftersom 
befolkningen ökade i antal avknoppades nya 
socknar från dessa. Åre socken, vilken är den 
socken som Enaforsholm tillhör, har en av 
Jämtlands äldsta kyrkor, byggd någon gång 
mellan 1150–1200 e.Kr.18

Vid sidan av kyrkan fanns den världsliga 
makten. Den kände norske historieforskaren 
Edvard Bull d.ä. menade att det i källorna 
antyds att Jämtland hade en egen landskaps-
lag, vilket innebär att Jämtland hade en sär-
ställning som autonom stat, utan kung, med 
stor grad av politisk oavhängighet från sina 
grannar.19 Frågor som rörde landets styrning 
avhandlades på tinget vid namn Jamtamot 
(betyder mötet i Jämtland) i mars månad på 
Frösön. Fil.mag. och sedermera även kyrko-
herde 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 käl-
lorna ser en politisk koppling till Sverige, sär-

skilt med beaktande av att historieskrivaren 
Snorre Sturlason i sin Heimskringla skrev att 
det var Olof Skötkonungs män som inkasse-
rade skatten i Jämtland.21 Oavsett detta kom 
Jämtland att bli en del av Norges territorium. 
Tiden för Jämtlands införlivande med Norge 
är omdiskuterad,22 men troligast är att det 
skedde i samband med att kung Sverre red ge-
nom Jämtland år 1178 och krossade Jämtlands 

Sveriges nordligaste runsten tidigare belägen på Frös-
öns östra strand invid brofästet mot Östersund stad. 
Stenen beskriver hur Östman Gudfastsson lät kristna 
hela Jämtland. Runstenens konststil härrör från Mälar-
dalen. Stenen är idag flyttad intill en byggnad en bit 
från dagens brofäste. foto: Hans Antonson 1996.

Sweden’s northernmost rune-stone, original from 
the eastern shore of Frösön lake, near the bridge 
abutment on the Östersund side. The stone records 
Östman Gudfastsson christianising all Jämtland. Ar-
tistically, the style of this rune-stone emanates from 
Mälardalen (the Mälaren Valley). The new position of 
the stone is next to a building a little further away from 
the present-day bridge abutment. photo: Hans Anton-
son 1996.
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härskande elit vid slaget på Storsjöns is. Under 
medeltid kom därmed jämtarna att slitas mel-
lan två herrar, norske kungen och biskopen i 
Uppsala. 

Den relativt kraftiga bebyggelsetillväxt 
som landskapet upplevde under medeltidens 
första del (1050–1300 e.Kr.), bestod av fasta 
jordbruksbosättningar. Nya ortnamn, exem-
pelvis med ändelserna –by och –sta, gjorde 
sitt intåg i landskapet vid denna tid.23 Bebyg-
gelsen 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 hade funnits 
andra verksamheter på plats redan tidigare, 
exempelvis någon form av säsongsbosättning, 
kanske fäbodar. Landskapet röjdes och öpp-
nades upp. Av pollenundersökningar framgår 
att granen stadigt minskade under denna tid 
samtidigt som gräs, en och vide ökade. 

Senare – efter medeltiden – vet vi att 
många av gårdarna kom att användas som 
ängsmarker än som regelrätta gårdar. De hade 
fortfarande ett ekonomiskt värde och således 
beskattades de av staten, vilket framgår av käl-
lorna från 1500-talet. Tack vare dessa skatte-
längder vet vi idag namnet på många av dessa 
tidigmedeltida gårdar. Även i Västjämtland 
trängde denna kraftiga tidigmedeltida koloni-
sationsvåg fram. Vid Ånnsjön låg Kröveggen, 
Klocka och Bunnerviken.24 År 1775 skrev ex-
empelvis topografen och handlaren Abraham 
Abrahamson Hülphers att ”Wid Klocke Ny-
bygge har ock fordom warit Hemman, men 
skal legat öde öfver 300 år”.25 När vissa av går-
darna under medeltiden kom att ödeläggas (se 
nedan) kallades de så småningom för bölen 
eller ödesbölen, som en gemensam beteck-
ning på 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 relativt väl hur de medeltida 
gårdarna såg ut i Jämtland, något som är 
ovanligt för övriga Sverige. Detta beror på 
att spåren av flera gårdar har blivit bevarade 

fram till idag. Spåren ligger ofta i skog och 
utgörs av husgrunder och fornåkrar även kal-
lade 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 historiens gång la-
des öde och att några av ödegårdarna aldrig 
blev uppodlade igen som regelrätta gårdar. En 
uppodling skulle ha medverkat till att de blev 
plöjda och stenröjda med nyare bättre teknik 
vilket skulle ha raderat ut de tidigmedeltida 
spåren. Men eftersom många av ödegårdarna i 
Jämtland istället kom att användas som ängs- 
och betesmarker förstördes inte åkerspåren av 
lien eller mulen. I de fall de istället blev över-
växta med skog bevarades också spåren. Öde-
gårdarna ser väldigt lika ut. Undersökningar 
visar att man bodde i små hus (ca 40–60 m2), 
sannolikt timrade med en eldstad placerad i 
husets ena hörn. Till gården hörde förrådshus 
med olika verksamheter.26 Flera intakta ödes-
bölen har detaljkarterats och några har under-
sökts arkeologiskt. De flesta ödesbölen ligger 
i sluttningar och därför avgränsas varje åker-
stycke i nederkant av en terrass. Detta beror 
på att matjord, genom brukningstekniken, 
efterhand transporterades från åkerns övre 
del för att slutligen ackumuleras i terrassen i 
åkerns lägre del, som kontinuerligt byggdes 
på. Idag kan terrasserna vara uppemot ett par 
meter höga. Medicine doktorn, tillika läkaren 
och topografen, Johan Otto Hagström, skrev 
i sin bok om Jämtland från 1751 att en av or-
sakerna till att gårdar ödelades var sättet att 
plöja. Genom att jordtiltan vändes åt ett och 
samma håll blev åkerns mitt ”däldig” (djupa-
re) och kanterna högre, något som bidrog till 
att vattnet hölls kvar på våren vilket i sin tur 
försenade sådden.27 Dessa dälder ger idag den 
fossila åkerterrassen ett svagt velodromlikt ut-
seende. Än så länge är Jämtland den enda del 
av Skandinavien där det har varit möjligt att 
rekonstruera åkerarealen för tidig medeltid. 
I snitt är den fossila åkermarken, när terrass-
kanter och odlingsrösen har räknats bort, 2,96 
hektar (3,87 hektar om man även räknar med 
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abraham abrahamsson hülphers (1734–1797)

Släkten härstammar från Schmalhalden i Tysk-
land och invandrade som stålsmeder till Nyköping 
på 1630-talet. Abraham Abrahamsson Hülphers 
bodde i Västerås och var son till handlaren och råd-
mannen Abraham Hülphers och hustrun Kristina 
Westdahl. A.A. Hülphers visade tidigt ett ovanligt 
stort kunskapsbegär och var ovanligt musikaliskt 
begåvad. Han försökte stärka sin hälsa genom re-
sor. Den första till Dalarna 1757 vilket resulterade i 
en dagbok. Under följande tre år gjorde han resor 
till Norrland och Lappland, Danmark och Ryssland. 
Han skriver själv om sin drift att ”wilja lära känna 
mitt Fädernesland, 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 topo-
grafer som mest ingående har beskrivit Norrland, 
däribland en egen bok om Jämtland från 1775. Han 
skrev år 1773 en historisk avhandling om musik och 
instrument, särskilt orgelverk. Hülphers ägnade sig 
åt handel i Västerås och hade år 1763 titeln direktör 
med assessors rang. Han startade firman Hülphers 
och söner tillsammans med sina två bröder år 1768 
men trädde ur firman 1775. Gifte sig med Anna Kris-
tina Grave 1761 och fick under perioden 1762–78 
åtta barn varav sex första var flickor. Vid hans död 
donerades den Hülpherska bok- och handskrifts-
samlingen om mer än 1 300 volymer till Västerås 
allmänna läroverk. källa: Leijonhufvud 1901, s. 
329–333.

abraham abrahamsson hülphers (1734–1797)

The family came originally from Schmalhalden in 
Germany, migrating as steel smiths to Nyköping in 
the 1630s. Abraham Abrahamsson Hülphers lived 
in Västerås, the son of merchant and local justice 
Abraham Hülphers and his wife Kristina, née West-
dahl. A.A. Hülphers displayed an unusual appetite 
for erudition from an early age and was an outstand-
ingly talented musician. He tried to strengthen his 
health through travel. His first journey, to Dalarna in 
1757, resulted in a diary. During the next three years 
he visited Norrland and Lapland, Denmark and Rus-
sia. He writes of his urge to “get to know my native 
country and to ascertain the benefits, that I might, 
to the best of my ability, become a useful member 
of our society”. A.A. Hülphers is one of the topo-
graphers describing Norrland in greatest detail, 
e.g. in a book of his about Jämtland, published in 
1775. In 1773 he wrote a historical treatise on music 
and instruments, with special emphasis on organs. 
He went into business in Västerås, and in 1763 was 
entitled director, with the standing of assessor. He 
founded the firm of Hülphers & Sons together with 
his two brothers in 1768, but withdrew from the busi-
ness in 1775. In 1761 he married Anna Kristina Grave. 
Eight children, the six eldest of them girls, were born 
to the couple between 1762 and 1778. At his death 
the Hülphers collection of books and manuscripts, 
numbering more than 1,300 volumes, was donated 
to Västerås Grammar School. source: Leijonhufvud 
1901, pp. 329–333.

A.A. Hülphers porträtterad på 1700-talet. Årtal och 
konstnär okänt. källa: Västerås stadsbibliotek.

A.A. Hülphers 18th century portrait. Year and artist 
unknown. source: Västerås stadsbibliotek.
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uppgifter ur historiska kartor). Jordbruket be-
drevs vid denna tid med årder och man odlade 
korn. På gården fanns häst, nöt, svin samt får/
getter och vid arkeologiska undersökningar 
har man utöver detta påträffat älg, fisk och 
småvilt såsom hare, ekorre, bäver och tjäder.28 
Från medeltid finns uppteckningar om att 
älgjakten var viktig och det finns fångstgrops-
system från denna tid (se Bergström, Danell 
och Antonsons artikel i denna bok). Nästan 

alla jämtländska bönder var fria män som 
ägde sin egen jord,29 något som inte finner 
sin motsvarighet i södra Sverige och Norge 
där landboväsendet, dvs. arrendesystem med 
mäktiga jordägare, var vanligare. Emellertid 
är denna vedertagna sanning om fria bönder 
inte belagd i källorna,30 men torde i alla fall ha 
blivit en realitet i och med krisen efter mitten 
av 1300-talet (se nedan).31 

Vid sidan av att vara jordbrukare var jäm-

Fornåker (s.k. fossil åker) i form av en terrass vid ödesbölet Svedäng i Alsens socken. All öppen mark utgör gamla 
fornåkrar, den stora terrassen löper mitt i bild snett uppåt höger och är mer än en meter hög. Vid krönet i bil-
dens bortre del, där skogen tar vid, ligger bebyggelserester. Ödesbölets husgrunder undersöktes mot slutet av 
1970-talet. Etableringsfasen daterades till 1000-talet och gården låg senast öde år 1410. 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. källa: Gauffin 1981. foto: Hans An-
tonson, 3 augusti 2005.

Terraced ancient “fossil” field at Svedäng, a deserted medieval farmstead in the parish of Alsen. All open land 
consists of ancient fossil fields. The great terrace, in the middle of the picture, runs upwards to the right and is 
over one metre high. The summit in the far distance, on the fringe of the forest, has traces of settlement. The house 
foundations of this deserted holding were investigated in the late 1970s. The site is now heritage-listed under the 
auspices of the County Administrative Board. Horses from the Wången National Centre for Education in Swedish 
Trotting graze the land, which, for example, hosts the rare Autumn Gentian. source: Gauffin 1981. photo: Hans 
Antonson, 3rd August 2005.
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fale burman (1758–1809)
Burman är en känd norrländsk släkt vars medlem-
mar innehaft höga ämbeten. Fale Burman föddes 
i Sällsved, Kall socken, Jämtland, och var son till 
bergsmästaren Abraham Vilhelm Burman och hans 
hustru, Beata Margareta Sundel. Pappa Burman 
jobbade vid Gustafsbergs kopparverk, på baksi-
dan av Åreskutan. Farfar Abraham Abr:son Burman 
var prost i Offerdal och skrev en latinsk avhandling 
1713. Fale Burman blev docent i historia vid Upp-
sala universitet 1787 och blev adjunkt vid Kungl. 
Vetenskapssocieteten 1791. Han erhöll ett lektorat i 
Härnösand 1800 som blev den stad han också dog 
i. Fale var fäst vid sin hembygd och reste flitigt ge-
nom Jämtland. Han förde noggranna anteckningar 
under sina resor, där flera har publicerats i senare 
tid. Flera finns outgivna vid ATA, Antikvariskt topo-
grafiskt arkiv, Stockholm. Dessa utgör idag en viktig 
historisk källa för forskningen. källa: Burman 1930; 
Burman 1991.

g

johan otto hagström (1716–1792)
Son till Armfeldts regementsfältskär, Pehr Hagström 
från Västerhus gård på Frösön. Han blev en av Lin-
nés flitigaste lärjungar och fick år 1749 stipendium 
för att åka till Jämtland och samla in material om 
provinsen. Detta resulterade i Jemtlands oekono-
miska beskrifning, från 1751 vilken är en av Norr-
lands mest ingående 1700-talsskildringar. Efter sina 
studier blev Hagström provinsialläkare i Linköping 
åren 1754–85. källa: Hasselberg 1961. 

fale burman (1758–1809)
The Burmans are a well-known Norrland family 
whose members have held high office. Fale Burman 
was born in Sällsved, parish of Kall, Jämtland, the 
son of mining engineer Abraham Vilhelm Burman 
and his wife Beata Margareta, née Sundel. Burman 
père was employed at the Gustafsberg copper mill, 
at the rear of Mount Åreskutan. Grandfather Abra-
ham Abr:son Burman was Dean of Offerdal and 
wrote a doctoral thesis, in Latin, in 1713. Fale Bur-
man became a history lecturer at Uppsala Univer-
sity in 1787 and an Associate Professor of the Royal 
Swedish Academy of Sciences in 1791. He was ap-
pointed in 1800 to a senior grammar school teach-
ing post in Härnösand, the town where he ended 
his days. Fale was devoted to his native region and 
travelled a great deal in Jämtland. He kept detailed 
notes of his travels, and several of these have been 
published in recent times. Several, as yet unpub-
lished, are now in ATA, the Antiquarian and Topo-
graphical Archive, in Stockholm. These notes today 
constitute important source material for historians. 
source: Burman 1930; Burman 1991.

g

johan otto hagström (1716–1792)
Son of Armfeldt’s regimental surgeon, Pehr Hag-
ström from Västerhus Farm on the island of Frösön. 
He became one of Linnaeus’ most assiduous pupils 
and in 1749 was awarded a bursary to travel to Jämt-
land and gather material about the province. This 
resulted in his Jemtlands oekonomiska beskrifning 
(“Economic description of Jämtland”), published 
in 1751 and one of the most detailed depictions of 
18th century Norrland. After his studies, Hagström 
served as Provincial Medical Officer in Linköping be-
tween 1754–85. source: Hasselberg 1961. 
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tarna kända som handelsresande. Man reste 
till flera marknadsplatser såväl i väst som i öst. 
Kunskapen om de medeltida marknaderna 
är begränsad. Det är först genom senare hi-
storiska källor som  detta framgår. Den äldsta 
marknaden vi känner till hölls några dagar 
efter Jamtamot (mars) och nämns redan i Fro-
statingslagen (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.32 Senare ti-
ders historiska kartor visar även en marknads-
plats öster om Kungsgården på Frösön. En an-
nan viktig marknad var Levangermarknaden 
i Norge som hölls i månadsskiftet februari/
mars. Det fanns även en midsommarmark-
nad i Trondheim.33 Men jämtarna reste också 
österut till Borgsjö i Ångermanland och till 
Distinget i Uppsala. Kunskaperna om de va-
ror som bytte ägare under medeltid är knapp-
händiga. Det är först genom senare 1600-talets 
källor som det framgår att jämtarna bl.a. hade 
med sig, järn (smitt och osmitt), hudar, skinn, 
matvaror (malt, smör, torkat kött), tyg (ham-
pa, vadmal, lärft) och slipstenar till Norge. 
Från Norge hade de med sig hem hästar, fisk, 
salt, tobak, vin och brännvin.34 

Resorna till Norge hade stor betydelse 
för Västjämtland eftersom flera handelsvägar 
passerade där. I fjällen finns flera talande ort-
namn, Skurdalsporten, Ekornsdörren, Dörrs-
högarna och Skarvdörren vilket man skulle 
kunna se som jämtarnas öppning eller utgång 
till kontinenten. Av J.O. Hagströms, N. Mare-
lius, A.A. Hülphers och F. Burmans historiska 
nedteckningar kan man göra följande tolk-
ning av vägarna över Kölen: Den viktigaste av 
färdvägarna var mellan Meråker och Duved. 
Från Duved gick färden via Tångböle, vidare 
till byn Vallan (nära Ånn), över sundet mel-
lan Sönner-Rensjön och Norder-Rensjön, 
genom Skurdalsporten (norr om Storlien) där 
gränsen 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 komma 
dit är det ett rimligt antagande att man gick 
över holmen (Enaforsholm) och tog sig över 
Enan med flotte. Fale Burman skrev att Enan 
korsades med flotte på färden mellan Vallan 
och Handöl. Flotten bestod av mellan 8 och 
10 sammanslagna stockar ca 9 alnar långa, 
dvs. 5,3 m.35 Efter flottningen delade sig vä-
gen. Den ena gick utmed Enan via Södra En-
bågen norr om den norska Essandsjøn. Den 
andra gick via Handöl förbi Ulvån (?) vidare 
söder om Sylarna till Ekornsdörren respektive 
Skarvdörren. Reste man istället på vintern var 
vägen mellan Duved och Levanger den vik-
tigaste. Den passerade Medstugan, fortsatte 
förbi gränsen utmed Innans dalgång, via Sul 
till Verdalen. Medstugan var en själastuga för 
pilgrimerna dvs. ett härbärge. Senare, under 
1600-talet, tillkom Skalstugan och Stalltjärns-
stugan invid Medstuguån, för att underlätta 
för handelsresande med bl.a. stallplatser. För 
denna tjänst fick de tre tillsammans en kanna 
korn av varje jämtbonde på 1700-talet.36

Låt oss återgå till medeltiden. Vid mitten 
av 1300-talet inträffade den kris som fick ofatt-
bart katastrofala följder i landskapet under i 
princip hela senmedeltiden (1300–1500). Även 
om det inte finns nedtecknat i de jämtländska 
källorna torde det stå utom allt tvivel att di-
gerdöden härjade också där eftersom skriftliga 
belägg finns nära, både från Hälsingland och 
från Tröndelag (Norge). Flera efterföljande 
pestutbrott följde under de närmaste 100 åren. 
Möjligen späddes krisen ytterligare på av ett 
försämrat klimat.37 Effekten blev märkbar för 
människorna, drygt hälften av alla gårdar la-
des öde.38 Ortnamnsforskaren och bebyggel-
sehistorikern, professor Stefan Brink, har även 
noterat att antalet pastorat minskade från 20 
till 11 stycken.39 Samtidigt upphörde husbyg-
gandet mellan 1350- och 1450-talen.40 Att drygt 
hälften av gårdarna ödelades betyder inte att 
drygt hälften av befolkningen dog. Sådana 
data saknas. Men många dog med stor sanno-
likhet och framför allt förefaller födsloantalet 
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ha påverkats mest. Denna svåra tid för Jämt-
land mattades av vid 1400-talets mitt, även 
om viss ödeläggelse kan ha fortsatt ytterligare 
ca 50 år. En annan effekt är sannolikt att de 
härskande adelsfamiljerna med rötter i förhis-
torisk tid dog ut och att bönderna blev självä-
gande, åtminstone upphör spåren efter denna 
härskande elit efter krisen.41 När krisen väl 
var över hade jämtarna börjat använda plog 
istället för årder. Plogen skär genom marken 
på ett annat sätt och skapar inte terrasser som 
årdret gör. Detta är en anledning till att land-
skapet före traktorns tid, så som det bl.a. är 
avbildat i Alexander Wilhelm Bergstens foto-
grafier, saknar terrasser. Terrasserna kom alltså 
att försvinna efterhand vilket vi kan jämföra 
med dagens terrassåkrar i södra Europa som 

bl.a. byggdes av romarna kring Kristi födelse. 
Troligen ändrades också flera andra redskap i 
Jämtland såsom lie och skära vilket effektivi-
serade arbetet. Man hade också ökat trädans 
storlek för att låta marken vila och därige-
nom öka avkastningen, till i snitt 1,63 hektar. 
Många förändringar inträffade i krisens spår, 
men frågan är vad dessa förändringar ledde 
till? Forskarna är inte eniga. Ser man till de 
relativt nya jordbrukshistoriska standardver-
ken för Norge respektive Sverige framträder 
två olika uppfattningar om den senmedeltida 
agrarkrisens effekter på landskapet.42 Skedde 
det en ändrad jordbruksinriktning mot en re-
lativt högre andel boskapsproduktion efter att 
agrarkrisen hade avklingat, eller blev det inte 
så? Här är inte rätt plats att reda ut detta, men 

Detalj av Jämtlands äldsta (?) länskarta. I nordost finns Åre respektive Kalls kyrka och i sydväst finns Sylfjället. 
Notera 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 
Stenklyfts karta från 1646. källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y2. foto: Hans Antonson.

Detail from perhaps the oldest map of the County of Jämtland Åre and Kall churches are in the northeast, the 
Sylfjället mountain in the southwest. Notice the three highways leading west. Only Medstugan existed at this time 
along the north road. The middle road passes by Tångböle, continuing westwards to the Klukåsfjället [Lillkluken] 
mountain. One road leads from Tångböle via Handöl past the Tydalsfjället mountain. The map is undated but was 
probably drawn in the 1640s, because it has features in common with Stenklyft’s map dating from 1646. source: 
Land Survey Board Archive (LSA), File Y2. photo: Hans Antonson.
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vad man med stor säkerhet vet är att andra 
näringar utanför jordbruket ökade kraftig un-
der medeltidens senare del. Detta gäller exem-
pelvis järnproduktion.43 Men det torde också 
gälla skinnhandeln, bl.a. för export, se vidare i 
Bergström, Danell och Antonsons artikel om 
jakt. 

Det finns ingen anledning att tro att han-
delsvägarna ändrade sig under senmedeltid. 
Uppgifter gör nämligen gällande att engels-
männen importerade skinn genom Hansans 
försorg under slutet av 1300-talet. Skinnen 
kom från Nordvästeuropa.44 Den jämtländska 
skinnskatten utgick i vitskinn (hermelin) och 
gråskinn (ekorre). Skinnhandeln var omfat-
tande i Jämtland under medeltid och tidigmo-
dern tid, och säkerligen en viktig inkomstkälla 
för befolkningen.45 Även järnet fann sin väg 
över Nordsjön i form av osmundjärn som bör 
ha varit en viktig bisyssla i tider av kris.46 Arke-
ologen, professor Stig Welinder, har uppmärk-
sammat 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.47 
Efter de svåra åren kan man skönja en viss åter-
hämtning av bebyggelsen vilket medförde att 
gårdarna åter ökade i antal.48 Tittar man i de 
tidigaste jordeböckerna från 1500-talet fram-
går det exempelvis för väst ra Jämtland att den 
ovan nämnda ödegården Tångböle i Åre sock-
en hade återuppstått. Även Handölbönderna 
betalade skatt vid denna tid men byn ödelades 
troligen aldrig under 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 inci-
denter. Bland krigen kan nämnas ett mindre 
intåg av svenskarna i Jämtland 1519. Genom 
Grevefejden (1532) förlorade Norge (och där-
med Jämtland) sin politiska självständighet till 

Danmark. Från 1564 kom Jämtland i svensk-
arnas händer men återlämnades till Norge 
1570 efter freden i Stettin. Från denna tid 
finns många nitiskt upprättade administrativa 
handlingar till nytta för dagens forskare. Mel-
lan år 1611 och 1613 var Jämtland åter under 
svenskt styre men lämnades tillbaka till Norge 
vid fredsförhandlingarna i Knäred. Jämtland 
hamnade slutligen under svensk flagga genom 
fredsfördraget i Brömsebro 1645. Norrmän-
nen 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 umbäranden. 
Krigen hade då länge plågat befolkningen och 
lagt många gårdar öde. Det är tydligt vilken 
hämmande effekt krigen hade på bebyggelse-
utvecklingen. När man prickar in krigen på 
en graf över antalet hushåll i Jämtland ser man 
att bebyggelsen hölls på en jämn nivå, samti-
digt som befolkningen i övriga Sverige istället 
ökade. 

Men det är nog Armfeldts karoliner som 
man mest förknippar krigen med i bygden. I 
en åker i Handöl hittades 1889 en täljstenstavla 
med inskriptionen ”Anno 1719 den 20 Jan be-
grofs här 600 Menniskor” och en stor mass-
grav påträffades i en åker 1936.49 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. Hag-
ströms pappa var fältskär under Armfeldt. So-
nen berättade vad som hände: ”[…] fålket blef 
häröfwer aldeles modfält, ja en del liksom yra 
i hufvudet. Ingen ved fanns här på många mil. 
Ansikten och händer swulnade up af den fase-
liga kölden. En del af manskapet siuknade och 
dödde straxst första aftonen”.50 Det finns tre 
ögonvittnesskildringar som berättar om resul-
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tatet 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”.51 Lantmätaren och ledamoten av Kungl. 
Vitterhetsakademien, Nils Mareilus, gjorde 
en resa i västra Jämtland 1758–60. Han skrev: 
”Vid södra Enbogen är ock en väg öfver Grän-
sen imellan Handöl och Tydalen. […] Vi träf-
fade ännu på åtskilliga ställen hufvudskallar 
med måssa öfverväxte.”52 Fale Burman skrev 
1793 om ett vadställe ”[…] öfver Enan strax 
nedom Tefverdals forssen [Teveldalen]. Vid 
densamma ligga ännu mossbevuxna högar af 
döskallar.”53 I trakterna av Enaforsholm torde 
några namn vittna om äldre försvarsanlägg-
ningar. 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 
blotta ögat och man inte heller vet efter vilken 
incident namnen tillkom,54 är det ovanligt att 
namn finns vid en plats utan speciell anled-
ning. Det finns belägg att patruller år 1700 

skickades till Tångböle, Stenen i Grönan Dal 
och Kåksten (gränssten på norska sidan, väs-
ter om Skurdalsporten)55 som ligger några mil 
bort utmed en av ridstigarna mot Norge. Det 
finns således en möjlighet att skansnamnen 
härrör från denna tid och utgör några tillfäl-
liga posteringar.

Från och med 1700-talet vet vi betydligt 
mer om hur landskapet såg ut och fungerade. 
Jämtlands gårdar började karteras i detalj efter 
freden i Brömsebro och storskaliga kartor pro-
ducerades ända fram till 1928 då Lantmäteri-
verket bildades. De utgör en rik landskapshis-
torisk källa att ösa ur. Att döma av de historis-
ka berättelserna om jordbruket i Jämtland var 
förutsättningarna inte de bästa. Lantmätare 
Carl Erik Enagrius beskrev målande situatio-
nen i samband med Kungl. Maj:ts ”modera-
tare” skattläggningsmetoder i Västernorrland, 
dit Jämtland hörde.56 

Emedan wid öfwerwägandet af detta Läns läng-
re belägenhet åt Norden, än Upland, Westman-
land och Södermanland, samt de flere söder ut 
belägne höfdingedömen, som gör at man här 
hafwer jemnare köld och längre winter, hwaraf 
kälen twingas djupare ned, och följakteligen i 

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. källa: Antonson 2004, s. 58.

No. households in Jämtland, 1566–1715. This figure also gives the dates of wars affecting Jämtland. Several of 
these wars clearly curbed the number of households. It is only with the end of the wars, in the early years of the 
18th century, that the household count begins rising, after nearly 200 years’ stagnation. source: Antonson 2004, 
p. 58.
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den mon mera förswagar jorden samt det feta 
och oljeaktiga utdrager, [...] at större frostgif-
wande träsk och myror på åtskillige ställen 
i detta Län finnas, hwilkas utdikande skulle 
öfwergå Allmogens förmåga: at sommaren är 
korrt och åker skötslen samt höbergningen of-
tast på wida aflägsne ställen til kreaturens föda 
den långa wintren, fodras mera folk och arbete 
än på de södre orterne, icke til förtigande, det 
jorden härstädes är mycket beswärad med kall-
källor och dolda vatn, som tarfwa täta och dju-
pa dikens upptagande och widmagthållande; 
[...] denne ortens hemmans-förmoner i åker 
och äng med mera, på långt när icke ställas i 
jemförelse, 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. Prästen hade redan 
viss inkomst vid sidan av vad prästgården gav 
och behövde inte slita lika hårt med jorden. 
Frosten är dock något som uppmärksam-
mas i samtidens böcker om Jämtland. För att 
mildra det svåra klimatets frostverkningar på 
grödorna höll man vid mitten av 1700-talet en 
skogsridå på norra och ibland västra sidan av 
åkern, dock så långt ifrån åkerkanten att inte 
träden skuggade.57 

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

Ängen ähr åkerens moder, säger man uthi edt 
gement ordspråk. Thet ähr, adt såsom ängen 
ähr god och stor till, så kan man hålla mycken 
boskap där äffter, utaff hwilkas dyngia åke-
ren mera gödes och bliffwer fruchtsam. För-
dänskull ähr dhet en husman öffwermåtton 

Karolinergrav på en myr vid Ranglans utlopp i Enan. Enligt den muntliga 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 relativt hög ålder. foto: Anders Hansson.

Carolinian burial in a bog where the Ranglan river flows into Enan. Popular tradition has it that a particularly large 
number of gunners lie buried here. Nailed wooden cross of unknown date, but relatively antique, judging by the 
partly overgrown, massive stone base. photo: Anders Hansson.
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angelägit, adt han beflitar sig om myckenhet aff 
äng, och god äng.58 

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 Mälar-
dalen 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 vanligen en och en eller tillsam-
mans två och två. Byarna var alltså små. Vid 
mitten av 1600-talet fanns det i snitt 2,4 gårdar 
per by i Jämtland och 55 procent av byarna be-
stod av mellan 1–3 gårdar.59 Åkrarna var fort-
farande bemängda med odlingsrösen. Diken 
saknades i princip helt, istället var åkrarna av-
gränsade med renar. Endast någon prästgård 
samt Kungsgården på Frösön hade diken. Vid 
en resa i Jämtland 1749 skrev J.O. Hagström 
att åkern låg i tresäde inom Undersåkers pas-
torat. Med detta menas att en tredjedel av 
åkermarken odlades och resten vilade dvs. låg 
i träda. Detta gällde även andra socknar. Men 
större delen av det bebyggda Jämtland liksom 
Mälardalen brukade istället tvåsäde vid denna 
tid, där hälften av marken trädades.60 Tresädet 
ansågs vara ett fördärv av flera lantmätare vid 
denna tid. Gårdarnas stängseldragning skilde 
sig också från Mälardalen. Odlingssystemet 
följdes inte åt av gärdesindelningen (tvåsäde 
= 2 gärden, tresäde = 3 gärden osv.). I Jämt-
land hägnade man inte in åkermarken i flera 
gärden, istället var det vanligt att endast en 
hägnad hade dragits runt all åkermark. I en 
byordning har detta kallats för ringhägnad.61 

Därför saknades ofta en fysisk gräns mellan 
sädesåker och trädesåker vilket betyder att 
betet fungerade annorlunda i Jämtland än sö-
derut. 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 re-
lativ bemärkelse besuttna överklassen såsom 
präster och officerare, vilka hade tagit med 

Geometrisk avmätning över Åre präststom upprättad 
av lantmätare Mattias Busch år 1702. Den stora bygg-
naden är Åre sockenkyrka och den lilla visar platsen 
för prästgården. I nederkant där kompassrosen finns 
ligger Åreälven (Indalsälven). De övriga två sidorna 
avgränsas av mindre bäckar. Av textakten framgår att 
”Lit. A warit till förende Åker 43 000 Kv. al. [kvadrat-
alnar, dvs. 1,52 hektar]. B. hårdhwals slått 434 000 
Kv. al. [dvs. 15,3 hektar]. K. Steril mark wjdh Präste 
Stohmen.” Åre prästgård hade alltså inte längre någon 
åkermark i bruk. Den brukades som ängsmark. källa: 
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y60-50:1. foto: Hans 
Antonson.

Geometric survey of Åre präststom (glebe), compiled 
by surveyor Mattias Busch in 1702. The large building 
is Åre parish church and the small one marks the loca-
tion of the vicarage. The Åreälven (Indalsälven) river is 
at the bottom, next to the compass rose. The other two 
sides are bounded by small streams. The file states 
that “Lit. A was formerly 43,000 Kv. al. [square ells, 
i.e. 1.52 hectare] arable. B. dry meadowland 434,000 
square ells [i.e. 15.3 hectares]. K. Sterile land by the 
Glebe.” So Åre Vicarage no longer had any land under 
the plough. It had all been put down to meadowland. 
source: Land Survey Board Archive (LSA), File Y60–
50:1. photo: Hans Antonson.
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sig influenser söderifrån.62 Att snön låg länge 
på åkermarken var ett problem för odlingen. 
På ett snillrikt sätt tidigarelade man sådden 
genom att redan i mars månad sprida ut al-
lehanda rester på den snöbetäckta åkern så-
som mull, löv, sand och kvistar.63 Solstrålarna 
värmde upp skräpet så pass att snön på dessa 
platser smälte fortare än den omgivande snön. 
En annan skillnad var att man i Jämtland drog 
plogen bakom en häst istället för att använda 
oxar som i Mälardalen. Reseskildrarna och de 
styrande beskriver Jämtlands jordbruk och 
näringar som lite efterblivet under 1700-talet. 
Så var 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 av det jämtländska jord-
bruket var nämligen fäbodbruket som under 
denna tid var fullt utvecklat. De äldsta beläg-
gen på fäbodbruk i Sverige är från 1380-talet 
och härstammar från Dalarna.64 Den norske 
historieprofessorn, Jørn Sandnes, menade att 
fäbodbruket i Norge utvecklades redan under 
1100- och 1200-talen, men att det då endast var 
fråga om bete och slåtter.65 De äldsta beläggen 
i Jämtland torde vara från år 1420 respektive 
1435. Det förra gäller böndernas inhägning 
av allmänningsmark och det senare omtalar 
skogagång. Båda beläggen torde tolkas som 
fäboddrift.66 Det vi idag menar med fäbod-
bruk är att mjölkhantering har förekommit på 
platsen.67 Djuren fördes till fäbodarna i mitten 

av juni månad och hämtades hem i slutet av 
september. En gård kunde dock ha flera fäbo-
dar som utnyttjades samma säsong (sommar-
fäbodar, höstfäbodar). Vid fäbodarna fanns 
kor, får, getter samt någon häst och där tillver-
kades bl.a. messmör för det egna hushållet. I 
Enaforsholms närhet finns inte mindre än sju 
fäbodar belagda, Enaforsvallen, Härvallarna, 
Snasahögvallen, Brattåsvallen, Oppdalsvallen, 
Grubbvallen och Rensjövallen. I samlingarna 
finns flera fotografier som A.W. Bergsten har 
tagit av Snasahögvallen som ligger bara ett 
stenkast från trädgränsen vid foten av Snasa-
högarna, dit det tar en dryg timme att vandra 
från Enaforsholm. Husdjuren kan inte ha haft 
det lätt i dessa trakter vilket dagens fjällvand-
rare lätt förstår. J.O. Hagström skrev att kil-
lingar och lamm i Handöl dog av myggen om 
de inte i tid smordes in med en smörja gjord 
på ister och tjära.68

I Jämtland odlades framförallt korn på 
åkrarna även om höstråg förekom. Förutom 
spannmål odlades ärtor och hampa. J.O. Hag-
ström skrev att hampa inte bör odlas nära man-
gården då deras lukt är mindre hälsosam för 
människan.69 I dagens Jämtland används ordet 
”lägd” om vall, dvs. gräsbärande åkermark. 
Termen är gammal och påträffas i de historis-
ka kartorna under 1600-talet. Lägdbruket var 
ett sätt att förbättra 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 
blandsäd (korn och havre) och ibland rovor.70 
Egentligen är lägdbruk inget annat än en tidig 
form av cirkulationsbruk, men med den skill-
naden att det var ängen som stod i centrum, 

Jämtländsk högplog ur Lantbruksaka-
demiens museum. 102. källa: Jirlow 
1948–49, s. 169. bildbearbetning: Hans 
Antonson.

Jämtland heavy plough with coulter, from 
the KSLA Museum. 102. source: Jirlow 
1948–49, p. 169. image processing: Hans 
Antonson.
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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 jäm-
tarna av ålder inte hade 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.71

Under 1700-talet när krigens alla umbä-
randen var till ända började befolkningen åter 
att öka i antal. När så skedde satte också an-
läggandet av nya bondgårdar igång efter 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 fäbodar, od-
lades upp till boställen (torp, nybyggen, hem-
man). De gårdar som tidigare hade varit inne-

havare av ödesbölen förefaller inte ha kommit 
i en ekologisk obalans när de blev av med de 
viktiga betes- och ängsresurser som ödesbö-
lena utgjorde då de  blev egna självständiga 
gårdar. 

I Jämtland finns det många exempel på att 
byar hade gemensam skog72 vilket måste ha 
ansetts som opraktiskt och hämmande för be-
byggelseutvecklingen av den styrande eliten. 
Genom storskiftet (instiftat genom resolution 
år 1749) fastställdes rågångar och ägogränser 
mellan byar och genom att ägandet staka-
des ut i marken kan man säga att storskiftet 
underlättade för privata nyodlingsinitiativ. 
En intressant detalj i detta sammanhang är 
storskiftets syfte att också rationalisera jord-
bruket genom att slå samman flera av bon-
dens små och spridda jordstycken till större 
samlade ägor. Storskiftesstadgan var natur-

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. Odate-
rad, troligen 1920-tal. foto: AWB nr E 231, KSLA.

The shieling (summer pasture/summer farm) in Jämtland has a long history. The first Norrland mentions date 
from the 14th century, but the first in Jämtland come during the 15th. Summer farming was based on milk produc-
tion and processing and only disappeared in the first half of the 20th century. The Snasahögvallen shieling, pic-
tured here, belonged to the farmers of Handöl. Miss Lindström can be seen in the foreground. Undated, probably 
1920s. photo: AWB No. E 231, KSLA.
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övre bilden: Befolkningsförändringen i Jämtlands län 1571–1950. Befolkningen låg på en tämligen oför-
ändrad 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. källa: Antonson 2004, s. 115.

top: Population change in the County of Jämtland 1571–1950. The population remained fairly constant 
until the beginning of the 19th century. In the 19th it multiplied several times over. It has on the whole 
declined since 1950 and is now back to the same level as in 1915. source: Antonson 2004, p. 115.

under: Genomförda storskiftes-, laga skiftes- och avvittringsförrättningar i Jämtlands län (blå linje = stor-
skifte, röd linje = avvittring och svart linje = laga skifte). Storskifte (påbörjad 1749) och laga skifte (på-
börjad 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: Lantmäteristyrelsens arkiv.

below: Storskifte (“Great Redistribution”), laga skifte (“Statutory Redistribution”) and avvittring (“Delimi-
tation”) proceedings in the County of Jämtland (blue line = storskifte, red line = avvittring and black line = 
laga skifte). The storskifte (beginning in 1749) an laga skifte (beginning in 1827) were two major land dis-
tribution reforms aimed at rationalising land holdings to boost production. Avvittring defined boundaries 
between farmers’ land and Crown land, partly in quest of suitable locations for new settlements. source: 
Land Survey Board Archive (LSA).
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ligtvis en sydsvensk konstruktion och det är 
inte konstigt att lantmätarna blev förvånade 
när de kom till Jämtland och upptäckte att 
byarna ”[…] i uråldrige tider haft storskifte 
[…]”.73 Jämtland saknade 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 suc-
cessiva gårdsdelningar.74 1821 genomfördes 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 avvitt-
ringsstadga (bestämmelse och regelverk) satte 
nybyggesetableringen fart i Jämtland. 75 Det 
var framförallt folk utanför länet som stod för 
denna kolonisation, exempelvis soldater och 
dalkarlar. Den statliga avvittringen skilde all-
mogens mark från kronans mark, bland annat 

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

New settlements 1750–1950, after Rudberg, 1957. Black dots indicate existing settlement, red ones new settle-
ments. Ånnsjön lake is plotted in the western part, which facilitates location of the surroundings of Enaforsholm. 
Despite the inhospitable climate of West Jämtland, a large number of new settlements were established during 
this period.
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Historiskt kartöverlägg draperad över den ekonomiska kartan. Klocka nybyggen från 1796. Åkermarken (gul) var 
sett i relation till ängsmarken (grön) mycket liten. Detta var typiskt för nybyggen vars jordbruk byggde på boskaps-
produktion. Klocka ligger till vänster i bild. Om åkermarken (nr 1) står det: ”Bestående af sandblandad 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, dvs. ca 0,7 hektar. Om hemslåttern (nr 2) står det: ”Af lika jordmon med 
åkern ringa gifwande.” Dess areal var 11 tunnland och 1 kappland, dvs. ca 5,4 hektar. källa: Lantmäteristyrelsens 
arkiv, akt Y60–23:1.  © Lantmäteriet, medgivande i2012/0936. 

Historical map overlay superimposed on the economic map. New settlements, Klocka, dating from 1796. The ar-
able land (yellow) was very small in relation to the meadowland (green). This was typical of new settlements bas-
ing their farming on animal husbandry. Klocka is to the left in the picture. Concerning the arable land (No. 1), we 
read: “Consisting of sandy soil with the same bed; can, with its closely sub-montane location, … be seen as giving 
a double grain yield.” In area it was 1 tunnland (acre) and 12 kappland (rods), i.e. roughly 0.7 hectare. Concerning 
the home hayfield (hemslåtter) (No. 2) we read: “Same soil as the arable land, yielding little.” It was 11 tunnland 
and 1 kappland in area, i.e. roughly 5.4 hectares. source: Land Survey Board Archive (LSA), file Y60–23:1. 
© Lantmäteriet (Land Survey of Sweden). Medgivande (permission) i2012/0936.

i syfte att finna lämpliga platser för nybyggen. 
Dessa anlades främst på de stora ödemar-
kerna vilka utgjorde huvuddelen av kronans 
avradsland.76 Nybyggena kunde få upp emot 
70 års skattefrihet, även om 20–30 år förefal-
ler ha varit vanligare.77 I Åre socken är bl.a. 
Klocka, Landverk, Teveldalen, Enbogen och 
Enkroken registrerade som nybyggen enligt 
de historiska kartorna. Mellan 1826 och 1829 
genomförde lantmätarna 13 avvittringsförrätt-
ningar i Åre socken. 

En trevlig anekdot i detta sammanhang le-

vererades av Fale Burman som skrev att ”med 
myggor synes naturen velat varna och afholla 
från Nybyggen i Fjällen”.78 Enligt de historis-
ka kartorna skiljer sig nybyggen rejält från de 
etablerade bondgårdarna. På inägorna fanns 
mycket lite ängsmark, nästan bara åkermark. 
Men på utmarken fanns desto mer ängsmar-
ker i form av myr- och starrslåtter många kilo-
meter från gården. Generellt sett gick det säl-
lan att slå myrslåttermarkerna varje år varför 
man hade en typ av trädessystem, där man 
bara bärgade hö i intervaller om 2–4 år.79 Bur-
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man skrev om 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 kall-
lades det att vara ”fägod”.80 

Om den sena avvittringen syftade till ny-
odling hade den tidiga (kring sekelskiftet 
1700) avvittringen ekonomiska syften, i för-
sta hand för industrin som behövde råvaror, 
framförallt träkol och timmer.81 I Jämtland in-
leddes under 1700-talet gruvdrift. Den största 
fyndigheten är utan tvekan Åreskutafältet. 
Där finns två hyttor, Huså respektive Fröå, 
båda på baksidan av skutan. Tillsammans het-
te de Gustafsbergs kopparverk. Vid Huså låg 
Hertig Karls gruva (idag kallas platsen Bjelkes 
gruvor) och vid Fröå låg gruvan Prins Gus-
taf samt Drottningschaktet. Fyndigheterna 
upptäcktes på 1740-talet. Det konsortium som 
stod för finansieringen hade dock redan börjat 
kopparbrytning vid Handöl, mellan ån Han-
dölan och fjället Storsnasen.82 

Gruvindustrin kom att lägga under sig 
stora avradsland och lyckades genom s.k. rän-
teförvandling 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 gru-
van. En annan naturtillgång var täljsten vid  
Handöl som för övrigt fortfarande bryts idag. 
Då användes täljstenen för trepipiga kakelug-
nar och kokkärl. Idag används stenen till att 
göra talk men används även som vinkylare, 
karottunderlägg m.m. Hülphers skrev år 1775 
att brytningen måste vara uråldrig, en slutsats 
han drog utifrån Tingslagssigillets utform-
ning, dels utifrån de lämningar man hade 
påträffat av arbetarebostäder eller ”Panne-
hus” överväxta av tjock mossa och storskog.83 

Avvittringens betydelse för skogsindustrin lät 
dock vänta på sig i Jämtland. 

I Ångermanland och Medelpad var utveck-
lingen mycket tidigare och vid 1740-talet fanns 
där inte bara flera grovbladiga sågar utan också 
ett finbladigt sågverk i Kramfors. De grov-

bladiga sågarna var i huvudsak för husbehov, 
vilket också gällde sågarna under Gustafsbergs 
kopparverk, trots att där redan fanns ett kapi-
talistiskt tänkande. Det var i östra Jämtland 
som sågning till kommersiell försäljning in-
leddes. De finbladiga sågarna, som inte var 
lika virkeskrävande, öppnade dörren för stor-
skalig export och Jämtlands första finbladiga 
såg startades 1751 i Ljungå, Hällesjö socken. I 
västra Jämtland var utvecklingen inte gynn-
sam på samma sätt som i den östra delen. Ett 
försök med en finbladig såg gjordes i Ottsjö-
strömmen på 1760-talet för export till Norge. 
Men då transporterna var svåra och norrmän-
nen redan hade timmer, låg sågen öde redan 

”Bondby vid Ånn-sjön” ritad av Carl Johansson 1886 
i Sv. Familj-Journalen. Pseudonymen Saxon, dvs. Jo-
han Lindström, skrev till bilden ”Man vill se något an-
nat, än det man dagligen har för ögonen och derför 
drager den svenske turisten gerna uppåt framtids-
landet. 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 landskap” [förfat-
tarens kursiveringar]. Det är inte otänkbart att bilden 
visar ett nybygge, exempelvis Klocka. källa: Ohlén 
1972, s. 32.

“Farming hamlet by Ånnsjön lake”, drawn by Carl 
Johansson in 1886 for the magazine Sv. Familj-Jour-
nalen. Saxon, a pseudonym for Johan Lindström, 
captions the picture: “People want to see something 
different from the everyday scene, and so the Swedish 
tourist often heads up to the land of the future. Pri-
marily Jämtland, perhaps because it is easiest to get 
to and also because it has more beautiful scenery to 
offer than most Swedish provinces” [author’s italics]. 
Quite possibly this picture shows a new settlement, 
e.g. Klocka. source: Ohlén 1972, p. 32.

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 68-150



vid fjällets fot 91

landskapet i västjämtland och vid enaforsholm

källor är knappa men där framgår exempelvis 
att samerna skötte sina renar, dyrkade sina (av)
gudar, samt använde sin trollkonst och sina 
trummor.88 De besökte marknaden i Ham-
merdal,89 hade annorlunda, men vackra kläder, 
ansågs fattiga, uppriktiga, tystlåtna, ärliga och 
hjälpsamma.90 Enstaka samer skattade redan 
på 1600-talet91 och antalet skattande samer 
ökade under 1700-talet.92 Andra uppgifter ger 
vid handen att förhållandet mellan bönder 
och samer inte var konfliktfritt.93 Den sena av-
vittringen som inleddes på 1820-talet riskerade 
att allvarligt hota samernas tillgång på betes-
marker, men eliminerades genom det kungliga 
brev som erkände samernas jämlikhet och lika 
rätt med övriga svenskar år 1841.94 I Västjämt-
land, norr om Tångböle och väster om Gev-
sjön, ligger Finnån, Finntjärnen och Finnber-

på 1790-talet. 
Enligt Jämtlands och Härjedalens historia 

fanns samer i de norra fjällen åtminstone un-
der 1500-talet 84 och i de västjämtska fjällen vid 
1600-talets mitt.85 Men de arkeologiska under-
sökningarna av samiska grav- och boplatsfynd 
på Vivallen i Härjedalen, ger tidiga dateringar 
från 1000- och 1100-talen.86 Fanns de så långt 
söderut då fanns de med all säkerhet även i 
Jämtland under 1500-talet. Fale Burman skrev 
att samerna kallades för finnar av norska och 
jämtländska fjällbor.87 Antagligen är det sam-
ma finnar som den gotiske historieskrivaren 
Jordanes (ca 500 e.Kr.) avsåg när han skrev om 
Skridfinnar (skidåkande finnar) vilkas territo-
rium gränsade i söder mot Svearnas. I början 
av medeltiden omnämns Skridfinnar av både 
Saxo och Adam av Bremen. Senare historiska 

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. källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y5.

Map drawn by Erik Sohlberg in 1748. Notice the symbols marking the soapstone quarry and the Handöl mines. 
The red dots show the number of farms in each village. Enafors at this time was uninhabited. Map cropped and 
turned westwards. source: Land Survey Board Archive (LSA), file Y5.
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Karta av lantmätaren Gabriel Esping 1749 över avradslandet Rännön, Offerdals socken i Jämtland. Kartan visar 
Tångerås fäbodar nära Offerdalsfjällen där närvaron av samekulturen är ytterst påtaglig. På kartan är namnen 
Lappfjällen, Finnrurå och Finnru(e)n påskrivna, namn som vittnar om det samiska. Vid gränsröset nr 6, en s.k. 
”råsten”, har Esping ritat ut en ”Lappkoja”. I texten till kartan skriver Esping ”[…] hvarest, efter berättelse skatte 
Fjället Oldren, som af Lappar innehafwes, skal enligt theras afrads bref, stöta intill Rännö afradsland.” källa: 
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y42–49:1.

Map by surveyor Gabriel Esping, 1749, of the Rännön avradsland (Crown land for which the tenant paid tax) in the 
parish of Offerdal, Jämtland. The map shows the Tångerås shielings (summer farms) near the Offerdal Mountains, 
where the Sami way of life is very much in evidence. The names Lappfjällen, Finnrurå and Finnru(e)n inscribed on 
the map bear witness to the Sami element. At boundary cairn no. 6, a råsten (“boundary stone”), Esping has plot-
ted a “Lapp hut”. In the accompanying text he writes “[…] where, purportedly, the Tax Mountain Oldren, of which 
Lapps are the tenants, shall according to their deed of tenure (avradsbrev) bornder on the Rännön avradsland.” 
source: Land Survey Board Archive (LSA), file Y42-49:1.

get, namn som troligen vittnar om samernas 
närvaro i området. Detsamma gäller namnen 
Lappåsen 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 reali-
tet. I Enafors fanns ett sameviste vid sekelskif-
tet 1900 som beboddes av Jöns Fjällberg, och 
Samen Jonas Norberg lät uppföra en kåta åt 
Bergsten söder om gårdstunet i Enaforsholm.95 

Vid fjällinventeringen av fornlämningar i Åre 
kommun påträffade man spår av kåtatomter, 

härdar, förvaringsanläggningar och offerplat-
ser vilka samtliga är en del av det samiska 
kulturarvet.96 Idag finns nio samebyar i Jämt-
land och två i Härjedalen varav Handölsdalen, 
Tossåsen och Mittådalen är de som ligger när-
mast Enaforsholm.97 I vissa delar av Jämtland 
har det funnits oenighet mellan samer och pri-
vata skogsägare avseende samernas betesrättig-
heter på skogsägarnas mark. Detta ledde 1998 
till en rättstvist där tingsrätten två år senare i 
det s.k. Rätanmålet gick på markägarnas linje 
att samerna inte hade betesrätt på deras skogar. 
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Samerna överklagade domen 2007 och presen-
terade nya historiska bevis på sedvanerätten 
avseende renbete på annans mark, framtagna 
av forskaren och f.d. landsarkivarien Lars Ru-
mar. Hovrätten rev till följd av den nya bevis-
ningen upp domen 2011 och återförde ärendet 
till tingsrätten.98 

Under historiens gång har landskapet 
kommit att förändras på många sätt, bl.a. be-
byggelsens tillbakagång men även dess fram-
stötar och vegetationens förändring. Mellan 
vikingatiden och 1700-talet var jämtarna ett 
hårt prövat folk, men man introducerade nya 
metoder att öka markens avkastning som inte 
ens fanns i södra Sverige. Ändå ansåg den bil-
dade 1700-talseliten att jordbruket var mycket 
eftersatt och i starkt behov av modernisering. 
I nästa avsnitt behandlas en tid där denna 
modernisering tillsammans med nya försörj-
ningsmöjligheter kom att skapa det landskap 

vi i mångt och mycket fortfarande kan upp-
leva. 

Nya möjligheter,  
ett annat landskap 

Om Jämtland i beskrivningen ovan kan tol-
kas 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 sekto-
rer. Skogen och vattenkraften tog över järnets 
och jaktens roll som de viktigaste råvarorna, 
jordbruket reformerades, isoleringen bröts, 
befolkningen ökade osv. Detta ledde också till 
att landskapet förändrades och delvis fick ett 
annat utseende. 

Jämtlands län bildades först 1810 efter olika 

August Johansson kör täljsten till Enafors station. Årtal okänt, troligen 1920-tal. foto: AWB, nr E 115, KSLA.

August Johansson driving soapstone to Enafors station. Date uncertain, probably 1920s. photo: AWB, No. E 115, 
KSLA.
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tillhörighet.99 Från 1570 löd Jämtland som ett 
underlän till Trondheims län (Amt).100 Från 
1645 löd det under Härnösands län tillsam-
mans med Medelpad och Ångermanland.101 

1654 upplöstes länet och de tre landskapen 
fördes till Gävleborgs län.102 1762 bildade 
Jämtland åter ett gemensamt län med Med-
elpad och Ångermanland, kallat Västernorr-
lands län.103 Samma år som dagens län bilda-
des bestämdes också att Östersund skulle bli 
residensstad varvid länsstyrelsen 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 Jo-
hannes Törnsten vilken har efterlämnat en 
stor mängd kartor över gårdar och byar inom 

landskapet. Staden var till för handel och till-
verkning, inte jordbruk. För att locka invåna-
re lovade man 20 frihetsår fram till 1806.104 Det 
förefaller emellertid som om staden började 
växa och få ett bärkraftigt näringsliv först från 
1840-talet.105

Isoleringen bryts
Det ansågs viktigt att bryta Jämtlands iso-
lering med övriga landet. År 1775 skrev 
Hülphers att landsvägen västerut slutade 
vid gården Sta i Åre socken, där istället en 
rid- eller klövväg tog vid. Riksdagen beslöt 
att bygga en inlandsväg vid 1812 års riksdag. 
Vägen skulle gå ända från Värmland via Da-
larna och Hälsingland, vidare norrut mot 
Jämtland och Norge. Riksdagen delegerade 
frågan vidare till en särskild kommitté där 
bl.a. Baltzar von Platen ingick. Den jämt-
ländska vägsträckningen skulle gå från Sta, 

Sameviste i Enafors. Jonas Norbergs familj utanför sin bostad. foto: AWB, nr E 178, KSLA.

Same encampment at Enafors. Jonas Norberg’s family in front of their home. photo: AWB, No. E 178, KSLA.
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väster om Duved, till Trondheim och i prin-
cip valdes den gamla vintervägen förbi de tre 
fjällstugorna Stalltjärnsstugan, Medstugan 
och Skalstugan. Vägen blev färdig på 1820-ta-
let och byggdes framför allt av värnpliktiga. 
På den norska sidan färdigställdes vägen först 
på 1830-talet. Många ingredienser från den ti-
dens vägbyggnationer känns igen i dagens de-
batt om motorvägsanläggningar, exempelvis 
broavgifter, vägavgifter eller att de fungerade 
som nödhjälpsarbete (idag regionalstöd).106 
Vägen invigdes av kung Karl XIV Johan i au-
gusti 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 sam-
tidigt som postinrättningarna blev fler. Åre 
fick postexpedition redan 1852 vilken flyttades 
till Duved 30 år senare. Vidare integrerades 
Jämtland i telegrafnätet på 1860-talet, såväl 
mot Sundsvall som mot Levanger.107 Frågan 
om en järnväg i Jämtland, den norrländska 
tvärbanan, väcktes redan av Statens Järnvägar 
(SJ) 1867, men det var först 1875 som man bör-
jade bygga järnvägen väster om Krokom. Ar-
gumenten för byggandet av järnvägen var att 
den skulle minska Jämtlands isolering, minska 
effekterna av missväxt, nå de isfria hamnarna 
i Norge men framför allt öppna de mellersta 
och västra skogarna för världsmarknaden ge-
nom en inhemsk sågverksindustri. År 1881 gick 
det första godståget mellan Östersund och 
Trondheim och året därpå var den norrländ-
ska tvärbanan öppen för all trafik.108 Inlands-
banan byggdes i etapper i början av 1900-talet, 
men blev inom länet inte klar förrän 1922.109 

Enafors station byggdes år 1875. Parallellt med 
järnvägen i Enaforsområdet finns en väg som 
kallas Materialvägen. Genom denna försågs 
järnvägsbyggplatsen bl.a. med byggmaterial. 
Med järnvägen kom trädgårdskonsten till det 
i princip trädgårdslösa länet. SJ hade ett stort 
program för att anlägga planteringar i land-
skapet, såväl vackra konstnärliga trädgårdar 
vid stationsbyggnaderna som skyddsplanter-

ingar av buskar och växter som skulle hindra 
snödrev och erosion.110 Mer om detta framgår 
av Kjell Lundquist artikel i denna bok. 

1800-talet var verkligen en brytningstid 
mellan gammalt och nytt i Jämtland. Ett av 
de nya inslagen var att Kungl. Lantbruks-
akademien, grundad 1811 men igångsatt 1813, 
skulle inrätta hushållningssällskap i de län där 
sådana inte fanns. Jämtlands läns kungliga 
hushållningssällskap inrättades 1817 med syfte 
att förbättra, inte bara jordbruket och dess bi-
näringar, utan även handel och industri. Med 
sällskapet inleddes upplysning, utbildning 
och praktiska försök för att förändra ett tra-
ditionellt jordbruk mot ett mer modernt. Ex-
empelvis såg Lantbruksakademien till att sta-
tens agronomer år 1888 var tvungna att bosätta 
sig i sina respektive distrikt för att förbättra 

Milstolpe i Alsens socken. foto: Hans Antonson, 3 au-
gusti 2005.

Milepost in the parish of Alsen. photo: Hans Antonson, 
3rd August 2005.
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rådgivningen.111 Andra exempel är att Hus-
hållningssällskapet startade en lantbruksskola 
i Ope 1862 och en hingstuppfödningsanstalt i 
Vången 1903.112 

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 anpassat sig till tidens föränd-
ringar. Man kan säga att det var tack vare 
avelsarbetet vid Wången som den nordsven-
ska hästen kunde räddas från utrotning. Den 
nordsvenska hästen kommer från Jämtland 
och i Mellansverige gick den även under 
namn som Ångermanlandshästen och Häl-
singehästen. Men det var från Jämtland ång-
ermanlänningar och hälsingar hämtade sina 
hästar vilka de behöll i några år innan de sål-
des vidare söderut.113 Historiskt sett har man 
i Jämtland varit beroende av hästimport från 

Norge, något som framgår av förteckningar 
från handelsresor till Levangermarknaden. 
Under 1800-talets andra hälft började man 
experimentera med korsningsavel av tyngre 
kallblodiga hästar bl.a. för att tillgodose mi-
litärernas behov.114 Första generationens kors-
ningar var ofta bra men avkommorna däref-
ter var inte till belåtenhet.115 Jämthästen som 
var bred, långbent, kraftig, from och uthållig 
höll på att försvinna. För att råda bot på detta 
enades Gävleborgs, Västernorrlands, Kop-
parbergs och Jämtlands hushållningssällskap 
om att bilda ett avelscentrum. Arbetet gick ut 
på att organisera en planmässig avel genom 
bl.a. stambokföring, import av avelshingstar 
m.m.116 Framgångarna uppmärksammades 
genom olika utmärkelser. Det minskade in-
tresset för brukshästar och ökade intresset för 
travhästar ledde efterhand till att Kungliga 
Lantbruksstyrelsen beslöt om delad stambok 

Enafors bangård där stenfoten till stationshuset håller på att byggas år 1875. Intill järnvägen gick den s.k. materi-
alvägen genom vilken byggarbetet av järnvägen försågs med bl.a. byggmaterial. foto: Jämtlands läns museums 
arkiv.

Enafors goods yard, with the stone base of the station building under construction in 1875. Running alongside 
the permanent way was the “materials road” along which building materials and other supplies were conveyed for 
work on building the railway. photo: Jämtland County Museum Archives.
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området enafors-handöl 
Enaforsholm hörde tidigare till Handöls by, går-
darna nummer 1 och nummer 2. Då var Holmen 
en del av byns utmark. Men den torde inte ha 
varit obrukad. Den användes som betesmark åt 
kreatur och småfä när de fanns på Grubbvallens 
fäbod, idag platsen för Enafors 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 hade lagts öde genom 
digerdödens härjningar och den efterföljande 
krisen 1350–1450. Under 1800-talet hade det 
blivit två gårdar vilka hade omfattande åkera-
realer. Några brukas fortfarande. Handöl låg förr 
mer centralt än vad det gör idag, vilket ändrades 
genom väg E 14:s sträckning. Förr sökte sig folk 
till byn i samband med resor till och från Norge. 
Handöl var en viktig plats för den tidiga turismen 
och är så än idag genom sevärdheterna tälj-
stensbrottet, Handölsforsen, kapellet och karo-
linermonumenten.

the enafors-handöl area
Enaforsholm formerly belonged to the village of 
Handöl, farms nos. 1 and 2. The Holmen islet at 
that time was part of the village’s outfields, but it 
probably did not go unutilised. It served as pas-
ture for cattle and smaller livestock when they 
were driven to the Grubbvallen shieling (summer 
farm), the place where Enafors railway station 
now stands. Handöl is first mentioned by name 
in 1564, in a tax assessment roll. We do not know 
how many farmsteads it then comprised, but 
probably there was only one. The place does not 
seem, however, to have been laid waste by the 
ravages of the Black Death or the ensuing crisis 
of 1350–1450. In the 19th century it had become 
two farmsteads, both with extensive arable acre-
age. Some of the fields are still being worked. 
Handöl used to be more centrally located than 
it is today; the advent of the E 14 highway has 
changed things. People used to visit the village 
on their way to and from Norway. Handöl was an 
important centre of early tourism, and remains a 
big tourist attraction with its soapstone quarry, 
the Handöl Falls, the chapel and the Carolinian 
monuments.

1964 vilket innebär att man började med avel 
av både en nordsvensk brukshäst och en nord-
svensk travare. 1967 blev sällskapet i Jämtland 
ensam ansvarig för Wången. För att bredda 
underlaget inleddes ett samarbete med Jämt-
lands travsällskap året efter. Inackordering av 
främmande hästar inleddes för att bättra på 
ekonomin.117 Wången blev stiftelse år 1985 
eftersom det utgjorde en belastning för Hus-
hållningssällskapets ekonomi. Stiftelsen bör-
jade med utbildning och kursverksamhet.118 

En förändrad omvärld krävde emellertid att 
verksamheten vid Wången förändrades för att 
bestå. Hingstuppfödningen upphörde liksom 
brukshästutbildningen när Trav- och Galopp-
skolan flyttade dit 1995. Idag har Wången bl.a. 
en gymnasieutbildning. 

Under 1800-talet fortsatte hemmansklyv-
ningen i allt mindre delar, dvs. gårdarna de-
lades i flera gårdar. I de fall det finns en lång 
serie av historiska kartor kan man se uppod-
lingens enorma framfart där åkerarealerna 
mer än fördubblades på 100 år.119 Åkermarken 
förbättrades ständigt och sett i ett långt tids-
perspektiv ökade åkerns avkastning stadigt. 
En av orsakerna bakom detta var myrodlingar 
och sjösänkningar. Myrar dikades ut och sjöar 
sänktes i första hand för att slippa den för-
ödande höstfrosten som man ansåg att bl.a. 
myrarna drog till sig. Fortfarande mellan åren 
1871 och 1900 framstår Jämtland som mycket 
frostutsatt jämfört med stora delar av Sve-
rige.120 Men åkrarna dikades och röjdes även 
på sten, framför allt i form av många små od-
lingsrösen.121 Odlingsrösen saknas nästan helt 
i Jämtland idag, liksom stora stentippar vilka 
man ofta kan se i åkerkanterna i södra Sve-
rige. Stenen forslades därför säkerligen ut på 
sjöarnas is, dit det ofta var nerförsbacke från 
åkermarken. Laga skifte som i Sverige stads-
fästes 1827 innebar ytterligare rationalisering-
ar. Denna jordbruksreform hade som syfte att 
i likhet med storskiftet samla ihop böndernas 
ägor till några få stora skiften. I södra Sverige 
fick det till följd att avståndet mellan en gård 
(som låg i en by) och dess nya stora skiften 
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Historiskt kartöverlägg draperad över en fastighetskarta. Handöls by enligt laga skifteskartan från 
1885, upprättad 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 skif-
teskartans olika markslag syns igenom fastighetskartan. Åkermarken var på denna tid betydligt stör-
re än vad den är idag. Jämförelsen visar att åkernedläggningen är stor. Inte heller någon ängsmark 
finns idag kvar. Vid laga skiftet var arealerna torr äng (hårdvallsäng) enorma jämfört med åkerarea-
len. Handölan har delvis ändrat läge även om det inte är mycket. Några av öarna är betydligt större 
idag. Dagens små hustomter följer tydligt de äldre markslagen, framförallt hårdvallsängen. källa: 
Lantmäteristyrelsens arkiv akt Y60–19:2. © Lantmäteriet medgivande i2012/0936.

Historical map overlay superimposed on a property map. The village of Handöl, as shown in a laga 
skifte (Statutory Redistribution) map drawn in 1885 by surveyor Leonard Cassberg through the agen-
cy of deputy surveyor Hugo Ruuth. The black economic boundaries, blue watercourses, yellow arable 
fields and red roads of the property map stand out extra clearly in this picture. After studying the pic-
ture for a while, one can see the different types of land on the Statutory Redistribution map through 
the property map. The arable acreage at that time was far greater than it is today. The comparison 
shows an extensive closure of arable fields. No meadowland remains today either. At the time of the 
Statutory Redistribution the dry meadow acreages were enormous compared to the arable acreage. 
The Handölan river has partly changed its course, though not very much. Some of the islands are 
a good deal bigger today. The small present-day house plots distinctly conform to the earlier land 
categories, especially the dry meadowland. source: Land Survey Board Archive (LSA), file Y60–19:2.   
© Lantmäteriet (Land Survey of Sweden). Medgivande (permission) i2012/0936.
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blev för långt varför man tvingade bönderna 
att flytta ut gården till ett av sina skiften. På 
det sättet minskades restiderna, men effekten 
blev att byarna splittrades. Som framgår ovan 
var de jämtländska böndernas åkrar redan in-
delade i relativt stora skiften varför laga skiftet 
inte i första hand handlade om att ge jorden 
en bättre arrondering. Eftersom byarna redan 
låg spridda blev det heller inga utflyttningar 
att tala om. Däremot framgår det av kartorna 
att utstakning av nya hemman var en viktig 
funktion. I Åre socken genomfördes 22 för-
rättningar mellan 1821 och 1928.

Trots många förbättringar upplevde Jämt-
land under 1800-talet en rad svaga år med svår 
missväxt. Nästan vart femte år!122 Tack och lov 
var missväxtåren för fodermarkerna inte lika 
många som för åkermarken, vilket fick de lär-
da och styrande att allvarligt ifrågasätta Jämt-
land som ett spannmålsproducerande län.123 

Mot slutet av 1880-talet var korn fortfarande 
den dominerande spannmålssorten. Även om 
potatis hade börjat odlas redan under 1700-ta-
let var det först mot slutet av 1800-talet som 
den var allmänt förekommande.124 Utsädet 
per hektar var högre än riksmedeltalet i Åre 
socken, men låg precis på riksmedeltalet vad 
gällde skörden.125 

Fortfarande på 1880-talet bedrevs på 
många håll det traditionella tvåsädesbruket 
med odling av korn. Det var först när allmo-
gen började få upp ögonen för att producera 
foder på åkermarken som framgångarna vi-
sade sig. Bakom dessa låg modernare växt-
följder, dvs. cirkulationsbruket, där odling 
av exempelvis klöver, vicker, ängskavle och 
timotej ingick i en bestämd odlingsföljd. 1913 
var Jämtland det län som odlade mest vall på 
åkermark i hela Sverige. Framgångarna med 
ökade foderskördar ledde också till att anta-

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.

Potato harvesting at Enaforsholms Gård. Gustaf Olsson, Bergsten’s assistant, is on the far right, and Miss Lind-
ström, second from the left, is pointing to the potato crop. photo: AWB, No. E 038, KSLA.
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let kreatur ökade stort. Detta kan man bl.a. 
förstå av utseendet på vissa små timrade lador 
som ibland har blivit påbyggda med en övre 
del av brädpanel, något som troligen hör ihop 
med ökade foderskördar. Järnvägen innebar 
att nya marknader öppnade sig för bönderna 
i Jämtland och att varor lättare tog sig in i 
landskapet. Redskapen förbättrades sakta 
men säkert. Man började exempelvis använ-
da fabrikstillverkade engelska järnplogar och 
hästdragna slåttermaskiner. På sina håll ex-
perimenterades även med konstgödselämnen 
såsom guano och svavelsyrad ammoniak. Mot 
slutet av 1800-talet användes årligen 20 000 
säckar konstgödsel i Jämtland (superfosfat, 
tomasfosfat, kalisalt).126 

Bymejerihanteringen som hade gått i stå 
vid 1870-talet väcktes upp ur sin slummer när 
Hushållningssällskapet ordnade med billiga 
lån, utbildning av bl.a. mejerskor och inrät-
tandet av andelsmejerier. Den främsta pro-

dukten blev smör för export till England. Man 
försökte också reformera mejerihanteringen 
på fäbodarna, dock utan goda resultat.127 

Jämtland innehade nästan en särställning 
vad gällde antalet getter i landet. År 1902 hade 
Undersåkers tingslag 261 getter/1 000 invånare. 
Det är dock mindre än hälften mot andra delar 
av Jämtland. Medeltalet i landet var 13 getter 
per 1 000 invånare.128 Det hängde alldeles sä-
kert ihop med det utbredda fäbodbruket. Trots 
denna ålderdomliga form av husdjursskötsel 
upphörde fäbodbruket först under första hälf-
ten av 1900-talet. Även i västra Jämtland fanns 
mejerier. Ett av dessa mejerier var Jämtlands 
Fjällmejeriaktiebolag vid Fridhems järnvägs-
hållplats mellan Storlien och Enafors. Det 
startade 1884 genom bröderna Seth och Frans 
Kempe samt Oscar Dickson, men som stäng-
des året därpå.129 Ett annat var Hushållnings-
sällskapets experimentysteri i Medstugan som 
inrättades 1905 och som bl.a. tillverkade storpi-

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 1908–12. foto: AWB, nr E 084, KSLA.

The Nilsson family at haymaking time in the hayfields north of the Lillån river at Enaforsholm. This picture shows 
the hay being turned with a rake. It is unclear whether the hay was cut with a scythe or a mowing machine. Date 
unknown, probably some time between 1908 and 1912. photo: AWB, No. E 084, KSLA.
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pig ost och Cheddarost. I början av 1900-talet 
fortsatte mejeriexpansionen och mellan 1905 
och 1910 fördubblades andelen invägd mjölk. 
På 1930-talet kom egnahemsägare och små-
torpare att kraftigt medverka till ökningen av 
antalet kor. Boskapsnäringen med mejeripro-
duktion har allt sedan dess varit ryggraden i 
Jämtlands jordbruk.130 Boskapsnäringen kräv-
de dock bättre, större och annorlunda hus för 
djuren. Sett till utseendet byggdes under fram-
för allt 1900-talets första hälft många av dagens 
större ladugårdar i Jämtland.131

Som framgår ovan mångdubblerades Jämt-
lands 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-ta-
let. Från Åre socken utvandrade 18,9 promille 
av medelfolkmängden, en mycket hög siffra. 
Det var inte i första hand jordägare eller ar-
rendatorer som flyttade utan söner och dött-

rar till skogsarbetare eller jordbrukare.132

Skogen är idag en av Jämtlands största rå-
varutillgångar, men i början av 1800-talet var 
det fortfarande en resurs som främst nyttja-
des till husbehov av bönderna själva i form 
av småsågar, tjärbränning, skogsbeten och 
utmarksslåtter. Ett mer industriellt perspektiv 
på skogen började dock tränga igenom un-
der denna tid. Exempelvis anlades Jämtlands 
andra finbladiga såg i Gussjö, Fors socken, år 
1800. De nya sågarna 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 liknas vid en träramskonstruk-
tion. Med vattenkraftens hjälp höjdes och 
sänktes bladen med en fram- och återgående 
rörelse som bearbetade timmerstocken efter-
hand 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 av-
verkningsrätten till skog av bönderna under 
1800-talets första decennier. Köpen omfattade 
vanligen 50 år. Som en följd av detta ökade 
flottning av bjälkar och timmer. Bolagens 
förvärv ökade i omfattning under 1880-talet 
fram till dess att stopplagen infördes 1906. 
Då hade bolagen redan gjort 90 procent av 
sina köp.133 Under denna korta tid fick sko-
gen ett värde som de flesta bönder inte kunde 
drömma om. Bolagen skapade arbetstillfällen 
för bönderna vintertid i form av avverkning 
och körslor och inom trävaruindustrin an-
ställdes allt fler arbetare. Men skogsbolagens 
negativa framfart (kallas ibland Baggböleri) 
väger tungt i litteraturen och har i en rad re-
seberättelser beskrivits av Jonas Stadling, en 
jämte från Lockåsen, Myssjö socken, vilka 
publicerades i Aftonbladet under 1800-talets 
slut.134 Säkerligen påverkades riksdagsmän-
nen inför lagstiftningen av denna journalis-
tik. Den norrländska förbudslagen, hade som 
syfte att värna bondeklassen som självägande 

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

A hay barn with a timbered, corner-jointed upper and 
lower part and a weatherboarded structure in between 
– a common sight in the Jämtland agrarian landscape, 
due probably to the swelling of fodder harvests in the 
19th century. Barn in the village of Kaxås, parish of Of-
ferdal. photo: Hans Antonson 1996.
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bönder. Av betänkandet framgår att bolags-
köpen bl.a. kunde genomföras eftersom bön-
derna inte förstod skogens rätta värde, vilket 
däremot bolagen gjorde.135 Det finns områden 
där bolagen inte hade någon framgång med 
sina uppköp. Skyttmon i Borgvattnets socken 
är en sådan by där bönderna behöll sin egen 
skog och därmed hade råd att bygga i det när-
maste slottslika boningshus i trä.136 

Med järnvägen kom den inhemska såg-
verksindustrin, liksom annan träförädlings-
industri, också att växa under 1800-talet. På 
1890-talet fanns i Jämtland 22 järnvägssågverk 
varav fyra var vattensågar och resten ångså-
gar. Enaforsholms bolag var ett av dessa såg-
verk. Flera fick läggas ned p.g.a. virkesbrist i 
början av 1910-talet. Men nedläggningen be-
rodde även på att ångsågarna tog över. Med 
dessa tvingades man inte till en viss plats där 

ener gin, vattenkraften, fanns. Många sågverk 
flyttade till den mer centralt belägna kusten. I 
det tidigare så agrart präglade Jämtland växte 
arbetarklassen fram med träindustrin dvs. 
sågverk, pappersmassafabriker, kolugnar och 
snickerifabriker.

Uppåt framtidslandet  
– grosshandlare och turister
Den inledande delen av rubriken är hämtad 
ur Svenska Familj-Journalen från 1886,137 se 
bildtexten till Carl Johanssons figur på s. 90. 
Framtidslandet är ett ord som enligt forskaren 
Per Fransson ryms inom begreppet National-
regionen. Han menar att det vid tiden fanns 
en sorts ”fjällkult” som inte bara handlade om 
luftgäster (se nedan), turisters konsumtion av 
landskap med storslagna utsikter utan även 
skapandet av den svenska nationella identi-

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. 

The shieling Snasahögvallen. Pictured here are churns and vessels washed up and left to dry on the rack by the 
dairymaid, Kristina Eriksson from Handöl. Date unknown. photo: AWB, No. E 198, KSLA.
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Antalet getter per 1 000 inbyggare i Sverige år 1902. källa: Flach m.fl. 1909, s. 198f.
No. goats per 1,000 inhabitants in Sweden, 1902. source: Flach et al. 1909, pp. 198f.
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teten.138 Vad gäller storslagna utsikter är det 
något som Selma Lagerlöf tog fasta på i boken 
om Nils Holgersson där han stod på utsikts-
tornet på Östberget, Frösön:

[…] pojken tyckte, att barrskogen aldrig hade 
sett så mörk ut som denna morgonen. Bortom 
det svarta sågs i öster ljust blånande kullar, men 
längs hela västra synranden löpte en lång skim-
rande båge av taggiga, månformade fjäll, som 
bar en så ljuvlig och mild och strålande färg, att 
han inte kunde kalla den för röd och inte för 
vit och inte för blå. Det fanns inte något namn 
för den.139

Med järnvägen inleddes en viktig epok för 
Enaforsholm. Som framgått hade den be-
tydelse för sågverken, men kom också att få 
betydelse för turismen i dess många skepna-
der. De första turisterna kom förstås ur ett 
samhällsskikt som både hade tid och ekonomi 
att turista. Det hela inleddes kring mitten av 
1800-talet med att engelsmän och skottar åkte 

Skriftställare Jonas Stadling. foto: Wolfenstein, 
Stockholm, Jämtlands läns museums arkiv.

The writer Jonas Stadling. photo: Wolfenstein, Stock-
holm, Jämtlands County Museum Archives.

på jaktresor till Norge där de bodde på hotell 
och pensionat. Men efterhand blev det ont 
om jaktutrymme samtidigt som priserna steg 
varför de fortsatte in i Västjämtland. Framför 
allt var det bankirer, militärbefäl och indu-
striägare från London. De köpte stora egen-
domar och lät bygga pampiga hus. Efter följde 
svenska affärsmän som blivit rika genom trä-
varuindustrin i Norrland. Denna turistytt-
ring brukar kallas grosshandlarturism (se 
Bergström, Danell och Antonsons respektive 
Näslunds artiklar). Det mycket annorlunda 
societetsliv som man levde ute i vildmarken 
gjorde naturligtvis jämtarna häpna.140 Många 
historier berättas fortfarande om grosshand-
larturisterna. En inte helt positiv syn på jakt 
förmedlades år 1900 av pseudonymen Saxon 
dvs. Johan Lindström, ”[...] om några veckor 

Aktiebrev till Enafors aktiebolag efterföljaren till Ena-
forsholms bolag. källa: KSLA.

Share certificate issued by Enaforsholms Bolag, which 
succeeded Enafors Aktiebolag. source: KSLA.
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komma ripjägarne, som äro grymmare än alla 
andra rofdjur – ty de mörda blott för nöjet att 
mörda [...].”141 Men flera personer ur denna 
överklass var även intresserade av att utveckla 
de jordbruk som följde med fastigheterna, 
exempelvis Dickson/Kempe och Liljevalch 
som båda öppnade varsina mejerier. De in-
vesterade i jordbrukets byggnader och lät röja 
åkermark, dikade, introducerade växtföljder 
och mycket annat. Efter sin död 1909 testa-
menterade Liljevalch Medstugan till Hushåll-
ningssällskapet.142 Det är i detta sammanhang 
Alexander Wilhelm Bergstens köp av Enafors-
holms Gård skall ses. 

Med järnvägen kom alltså turismen igång 
på allvar. Den förde turisterna snabbt och 
enkelt till fjällen. Men upplevelserna av land-
skapet från tåget kan diskuteras. Birger Sund-
ström, en ung systerson till grosshandlaren 
Axel Abramson, skriver i sin dagbok vid en 
resa år 1900 från Trondheim till Stockholm 
att ”hemresan gjordes på järnväg, hvarigenom 
vi visserligen snabbt befordrades till hemmet, 
men hvarigenom dock mycket gick förloradt 
för våra blickar”.143 Hastigheten (ca 20–30 km/
tim) var uppenbarligen störande för upplevel-
sen av landskapet. En intressant fråga är hur 
vi idag upplever detta vid en hastighet nästan 
10 gånger så hög? Svenska Turistföreningen 
(STF) bildades 1885 och de västjämtska fjällen 
var tidigt med i bilden. Redan sommaren föl-
jande år försåg föreningen i Enafors, Duved 
och Åre, stinsarna med fjällkartor som turister 
kunde låna. 1890 byggde de ett regnskydd vid 
Tännforsen och en liten stuga på Sylarna.144 

Den första av STF:s 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 resehand-
boken om Jämtland gavs ut 1904 författad av 
kyrkoherden C.J.E. Hasselberg. Den byggde 
dock på 1894 års handbok. En nationalroman-
tisk turistiskt intressant företeelse vid Enafors-
holms Gård utgörs av den s.k. ”Drömmarnas 
grotta”. Det är en naturlig grottformation mitt 

i Enans fors under den plats dit Bergsten lät 
flytta utsiktspaviljongen (se Seberbrink, Rut-
gersson och Antonsons artikel i denna bok). 
En rad inskriptioner finns i stenväggarna, bl.a. 
”Drömmarnes grotta 1886”, ”Quinnohiertat 
1888”, ”Brage Höyem 25/8 1893” och ”Maria 
Arvid 1895”. 

Hasselberg skrev att ”Enafors […] Nytt, 
tidsenligt turisthotell, uppfördt af S.T.F:s om-
bud Joh. Mölner […] inackordering 3,50”.145 

Hotellet byggdes 1899 av makarna Johannes 
och Karin Mölner.146 Denna familj har bety-
delse för Enaforsholm, vilket utvecklas nedan. 
Att både bedriva jordbruk och hotellverksam-
het var vanligt vid denna tid. Hotellet drevs 
ända fram till 1974, men är idag ett fritidshus. 
Denna hotelletablering kan antagligen ses i 
ljuset av en turistisk kampanj i den liberala 
landsortstidningen Jämtlandsposten, som bl.a. 
propagerade för byggandet av små hotell, dvs. 
inte stora lyxiga av schweizisk typ.147

I resehandboken kan man vidare läsa:

Från Enafors till Ljusnedal 5–6 dagars ansträng-
ande men högst lönande tur öfver Jämtlands 
och Härjedalens stoltaste fjäll samt i närheten 
av norska gränsen. Genom af S.T.F. träffade åt-
gärder 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 bru-
kar vanligen kunna fås i Handöl. Vägvisare och 
klöfjehäst anskaffas 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 à 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.148 

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 […] 
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Af den mjuka talkskiffern arbetas en del mindre 
saker såsom kokkärl, brefpressar m.m. Man föl-
jer […] en torr, jämnt stigande ås upp till top-
pen af Teljberget. Storartad och vid utsikt.149

Om utflykten till Snasahögarna står det i 
resehandboken att efter man passerat Sna-
sahögvallen, trädgränsen och Silverfallet är 
”utsigten mot S[öder] stor och vild”.150 Med 
tanke på att de västra sågverken i Jämtland 
fick stänga på grund av virkesbrist kan det 
emellertid knappast ha varit ett vilt och orört 
landskap som turisterna upplevde. Signatu-
ren D.R. skrev 1892 att ”[...] vägen gick nu 
bokstafligen, om icke öfver stock och sten, så 
dock åminstone öfver stock, ty trakten låg full 
af lemningar efter skogsafverkning.”151 Rese-
handböckerna innehöll kartor över de västra 
fjällen, men efterhand trycktes också särskil-
da, mer detaljerade, kartor ritade av löjtnant 
F. Gustafson.

Innan hotell började byggas brukade man 
inackordera sig på gårdar eller på fäbodar. I 
annonser kunde turister inte bara läsa om 
bra jakt- och fiskemöjligheter men även om 
möjlighet att besöka samer och deras renar.152 

Man kunde även söka logi på fäbodarna. Se-
nare kommer även de så kallade luftgästerna 
till Jämtland. Det var personer från framför 
allt södra Sverige som av hälsoskäl ville an-
das fjälluften som man ansåg var stärkande.153 
Förutom Åre blev Storlien tidigt en viktig tu-
ristort och den kände enköpingsläkaren Ernst 
Westerlund var en av initiativtagarna till att 
Nya Hotellet byggdes (1888), där han öpp-
nade en sommarpraktik som varade i 30 år.154 
Bergsten var under flera år en av dessa luft-
gäster och hade blivit ordinerad att vistas ute 
i den friska fjälluften.155 Detsamma gällde Lil-
jevalch.156 Storlien framhölls som ett svenskt 
Zermatt och Åre som ett Davos.157 Westerlund 
initierade anläggandet av naturstigar såsom 
Blomsterstigen där bänkar med jämna mel-
lanrum fanns utplacerade. Man kunde vandra 
upp till en liten höjd på kalfjället och lägga 
en medhavd sten på ett litet stenröse, det s.k. 
Ernstkumlet. Denna tradition pågår fortfa-
rande 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.158 Därför bör man betrakta 
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ovan: STF:s första resehandbok, från 1894, 
som omfattade Jämtland. Skriven av kyrko-
herden C.J.E. Hasselberg. 
foto: Hans Antonson.

above: The first STF (Swedish Tourist As-
sociation) travel handbook, published in 
1894 and covering Jämtland. Written by 
the Rev. C.J.E. Hasselberg. 
photo: Hans Antonson.

föregående sida: Enaforsholmsvärden Bo 
Berglund utanför ingången till Drömmar-
nas grotta. 
till höger: Olika inskriptioner visar att 
detta har varit ett turistiskt utflyktsmål i 
mer än 100 år. foto: Hans Antonson, 26 
augusti 2007.

opposite page: Enaforsholm warden Bo 
Berglund outside the entrance to Dröm-
marnas Grotta (Dream Grotto). 
to the right: Various inscriptions show this 
to have been a tourist destination for over 
a hundred years. photo: Hans Antonson, 
26th August 2007.
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termen mer som reklam för en viss typ av tu-
rister, vilka för en tid ville komma bort från 
de smutsiga städerna och andas frisk luft men 
även leva societetsliv. Hotellen anordnade ut-
flykter till både naturobjekt såsom vattenfallet 
Brudslöjan, men även till kulturobjekt såsom 
karolinermonumenten och Stenen i Grönan 
dal. Stenen är mytomspunnen och står på kal-
fjället sex kilometer norr om Storlien invid vä-
gen förbi Skurdalsporten. Det är en sten med 
flera inskriptioner. Kyrkoherde Jesper Marci 
tolkade på 1580-talet ristningarna i form av en 
sägen. Den var emellertid helt uppdiktad och 
utan sanningshalt.159 Stenens gåta är omdebat-
terad 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 Renhorn.160

Kompositören Vilhelm Peterson-Berger, 

känd bl.a. för sin pianosvit Frösöblomster 
(1896–1914), skrev 1906 en berättelse i STF:s 
årsbok om hur han skulle träffa sin bror (kar-
tograf ) på Enafors station inför fyra veckors 
kartering av fjällen. Det var endast tack vare 
upplevelsen av Åreskutan som han under 
tågresan kunde förtränga ”de politiska spörs-
målens ogenomträngliga – och för öfrigt allt 
annat än genomskinliga – glasrutor”, dvs. 
medpassagerarnas tal om norrmännen och 
unionsupplösningen. ”Det var inte lätt att 
slippa från ämnet: vid alla stationer, alla järn-
vägsbroar vimlade det av uniformer, och gråh-
vita soldattält stucko ofta oförmodadt upp ur 
den låga skogen längs banan.”161 

Västjämtland har länge intresserat kunga-
huset. För återkommande årliga ripjakter bör-
jade prins Carl resa till Åre 1906. Kung Gustav 
V och drottning Viktoria jämte prins Wil-
helm med prinsessan Maria Pavlova anlände 
Åre vid påsktid 1910. Prins Eugen som var 

Turisthotellet i Enafors, ett stenkast från stationen. Hotellet ritades och uppfördes av byggmästare Christen An-
dersson 1899. På bilden plöjs vallen med fabrikstillverkad plog som dras av ett par nordsvenska hästar. Odate-
rad. foto: AWB, nr E 113, KSLA.

The Enafors Tourist Hotel, a stone’s throw from the railway station. This hotel was designed and built by master-
builder Christen Andersson in 1899. The picture shows the ley being ploughed with a factory-made plough pulled 
by a pair of North Swedish horses. Undated. photo: AWB, No. E 113, KSLA.
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A.W. Bergstens granne på Waldemarsudde i 
Stockholm besökte Åre sommaren 1911,162 dvs. 
endast några år efter det att Bergsten hade för-
värvat Enaforsholms Gård. Dåvarande herti-
gen av Västerbotten, Prins Gustav Adolf, fick 
en sportstuga i Storlien när han gifte sig 1932 
med Prinsessan Sibylla. Senare fick Kung Carl 
XVI Gustaf stugan av sina föräldrar. Han var 
tidigare hertig av Jämtland. Stugan är alltjämt 
i kungafamiljens ägo.163 Turismen fortsatte i de 
västra delarna av fjällen och STF:s verksamhet 
ökade i omfattning med rösade leder och ut-
byggda fjällstationer. I Jämtlands västra fjäll-
områden har även flera föreningar och företag 
byggt stugor för sina medlemmar och perso-
nal under 1900-talet. I detta sammanhang är 
kopplingen mellan turism och järnväg tyd-

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 höjdkurvor (20 meters ekvidistans) som 
skuggningar av fjällsidorna, markeringar för kalfjäll, löv och barrskogssymboler m.m. Bland annat syns vägar och 
vandringsleder som grenar ut sig från Enaforsholms Gård. Av dessa syns den gamla vandringsvägen mellan Ena-
forsholm och Handöl som går över Enan. Troligen användes en flotte på sommaren. På vintern tål isen att gå över. 
Originalets skala 1:100 000. foto: Hans Antonson.

Part of STF Map No. XII of “Storlien–Tännforsen and environs”, with a cover dating from 1913. Drawn by Lieut. F. 
Gustafson. Price 1 kr. This is a very detailed map, showing both contours (20 metres equidistance) and shading 
for mountain sides, plus symbols for bare mountain areas, broadleaf and conifer forest etc. Roads and hiking 
trails, for example, can be seen branching out from Enaforsholms Gård, including the old highway between Ena-
forsholm and Handöl, which crosses the Enan river. Probably a raft was used in summertime. In winter the ice was 
safe to walk on. Original scale 1:100,000. photo: Hans Antonson.
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lig. Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund 
(JHF) drev en fjällgård i Storvallen 1942–2002. 

Jordbruksnedgång men välfärd
1800-talet 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 tillbakagång,164 fast 
detta gäller förstås inte den allmänna välfär-
den som bara ökade och nådde allt längre ut i 

befolkningsleden. 
Vad gäller jordbruket är förändringen 

mycket tydlig. Antalet hästar ökade stadigt 
fram till 1950-talets början.165 Mellan åren 1937 
och 1956 visar statistiken en förändring mot 
att betesvallarna ökar i omfattning. Orsaken 
till detta är troligen att de slutade ta vallhö 
på dessa marker. Trots detta användes 80 pro-
cent av åkermarken i Västjämtland till vall 
och 70 procent i Storsjöbygden.166 Andelen 
får och svin minskade drastiskt i Jämtland, 
med uppemot 70 procent under samma tid.167 
En minskning av andelen odlat korn/hektar 
skedde också.168

Länge betydde jordbruket mycket för 
Jämtlands försörjning som fortfarande på 
1960-talet hade en dubbelt så stor andel av 
befolkningen sysselsatta inom jordbruket som 
i riket som helhet. Mekaniseringen fortsatte 
med införandet av traktorn. Hushållningssäll-
skapet lämnade ut maskinlån i en ökad om-
fattning för bl.a. inköp av traktorer, självbin-
dare och tröskverk. Stenröjningsarbetet och 

Erik Dahlbergs kopparstick från 1600-talet över Ste-
nen i Grönan dal. Stenen är mytomspunnen, kanske är 
det dock ett gränsmärke mellan Norge och Jämtland. 
Den står intill den gamla ridstigen vid Skurdalsporten 
ca 6 km norr om Storlien. källa: Dahlbergh 1983.

Erik Dahlberg’s 18th century engraving of Stenen (“the 
Stone”) in Grönan Dal (“Green Dale”). The stone is sur-
rounded by myth-making, but perhaps it is a boundary 
marking between Norway and Jämtland. It stands next 
to the old bridle path at Skurdalsporten, some 6 km 
north of Storlien. source: Dahlbergh 1983.

Traktorplöjning i Kall socken 1961. Traktorn kom till slut 
att ersätta hästen. Antalet hästar minskade drastiskt 
mellan 1951–81, från ca 12 000 till 2 000. foto: Jämt-
lands läns museum.

Tractor ploughing in the parish of Kall, 1961. The tractor 
eventually superseded the horse, and the horse popu-
lation declined drastically between 1951 and 1981, 
from about 12,000 to 2,000. photo: Jämtland County 
Museum.
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Hävdgynnad ört, fjällskallra, plockad vid Snasa-
högvallen. Många år av hävd i form av bete och 
slåtter vid fäboden gynnade vissa örter på bekost-
nad 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 au-
gusti 2005.

Yellow rattle, a flowering grassland plant, picked at 
Snasahögvallen. Many years’ farming in the form 
of grazing and haymaking at the summer farm 
favoured certain plant species, this one among 
them, at the expense of others. The saying goes 
that if the seeds rattle when you scratch the flower 
of this plant, it’s time to get out your scythe. photo: 
Hans Antonson, 2nd August 2005.

nyodlingen fortsatte vid seklets mitt.169 Anta-
let hästar minskade drastiskt mellan 1951–81, 
från ca 12 000 till 2 000 stycken.170 Faktum är 
att stora bidrag, stöd och förmånliga lån beta-
lades ut av staten för att rationalisera jordbru-
ket i en tid när samma jobb skulle klaras av på 
färre personer jämfört med tidigare då avflytt-
ningen från landsbygden tog vid. Förutom 
stenröjning kunde rationaliseringarna bestå i 
skogsdikning, täckdikning av åker, kalkning, 
markkartering, byggande av brukningsvägar 
osv.171 Fältförsök med betoning på sorter och 
gödsling pågick under 1950- och 1960-talen 
med flera demonstrationsgårdar. Bland an-
nat undersöktes kvävegödsling av olikåldriga 
vallar, fosfor- och kaliumgödselns effekter på 
potatisodlingar, vallfröblandningar, ogräsbe-
kämpning, skadedjursbekämpning, foderraps 
m.m. 1966 gjorde datorerna sitt intåg vid 
analys av de olika undersökningarna.172 
Mellan 1961 och 1981 minskade an-
talet brukningsdelar från ca 8 500 
till 3 300 stycken och antal kor från 
31 000 till 17 000. Mejerierna beslu-
tade i början av 1990-talet att endast 
hämta mjölk från gårdar som kunde 
leverera en viss mängd per hämtning. 
För dem som riskerade att komma under 
denna nivå återstod att antingen utöka 
verksamheten eller lägga om driften mot 
köttdjur. På sikt resulterade beslutet i 
att gårdar slutade med djurdrift. Mängder 

med gårdar brukas inte längre av ägarna själ-
va utan arrenderas ut till andra bönder som 
använder dem för vallproduktion. Vissa hus 
utnyttjas som sommarstugor av ättlingar, an-
dra står öde. Lanthandlarna försvann med be-
folkningen. Statistiken visar att befolkningen 
minskade 1950–80, vartefter den ökade under 
1990-talet för att därefter åter minska. Idag 
befinner sig folkmängden ungefär på 1915 års 
nivå. Flyttlassen gick framför allt till tätor-
terna.173 

Under 1900-talet har jordbrukspolitiken 
ändrats många gånger och sedan 1990 är den 
ersatt av en livsmedelspolitik. Det förändrade 
jordbruket har medfört att de naturliga fo-
dermarkerna, ängen och betesmarken, nästan 
helt har försvunnit och många har växt igen 
med skog. Brunkullan, Jämtlands landskaps-
blomma, blev efterhand allt svårare att se i 

landskapet. Den är idag mycket sällsynt 
och växer bara i Jämtland, Härjedalen och 
Lycksele lappmark. En effekt av detta är 

kanske att Blomsterstigen i Storlien, ska-
pad av läkaren Ernst Westerlund, kanske 
byter namn till skogsstigen? De naturliga 
fodermarkernas tillbakagång uppmärk-

sammades av bevarandemyndigheterna 
under 1980-talet, både från natur- som 
kultursidan. Man startade olika pro-
gram med åtgärder för att rädda dessa 
marker. Bönder som fortfarande slog 

ängar eller lät sina djur beta natur-
betesmarker fick ersättning för detta. 

Det skrevs civilrättsliga avtal mellan 
lantbrukare och myndighet om ca 5 år 

och åtgärderna var riktade till vissa 
gårdar med höga bevarandevärden. 

Genom medlemskapet i EU ändrades 
detta och fler lantbruk kunde söka 

ersättning för utfört arbete, exempelvis 
för att hålla landskapet öppet.174 Men 
efterhand ändrades kraven och vad detta 
har fått för betydelse för den rara floran 
får tiden utvisa. Man kan i alla fall kon-
statera att bönder inte bara producerar 
mat längre utan numera också upplevel-
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ser. År 2010, efter 110 år, förlorade Sverige sin 
jordbruksminister till förmån för en lands-
bygdsminister, och titeländringen säger en 
hel del om samhällsförändringen. En intres-
sant aspekt av den biologiska mångfalden är 
att den traditionella ängsfloran har flyttat ut 
till dikeskanterna. Diken och renar som sköts 
av Trafikverket utgör idag Sveriges i särklass 
största andel mark med en hävdgynnad flora. 
Jämtland är känd för sina diken med rara ör-
ter. De finns nästan överallt att beskåda. 

Även om jordbruksnedläggningen har 
varit stor i Jämtland har bara skogen ökat i 
värde. De moderna sätten att rationellt bruka 
skogarna likt plantager med avverkning och 
återplantering av stora områden, har gjort att 
ett osynligt ekonomiskt landskap har synlig-
gjorts. Den jämtländska terrängen är i princip 
alltid starkt sluttande från en höjd ner mot 
antingen ett vattendrag eller en sjö. Det har 
också inneburit att ägogränserna ofta går pa-
rallellt i landskapet vinkelrätt mot älven eller 
sjöstranden upp mot höjden. Uthuggningar 
i de olika skiften samt återplanteringar med 

olika ålder visar tydligt var ägogränserna går i 
landskapet. Detta såg man aldrig förr. Då var 
ägogränserna osynliga linjer som löpte mellan 
olika märken i terrängen såsom skiftesstenar, 
gränsrör eller blekningar i tall (avskalad bark). 
På vissa platser fanns gärdesgårdar. Men sko-
garna var oftast utan gärdesgårdar eftersom 
djuren fanns vid fäbodarna. Nya sätt att bru-
ka markerna förändrar alltid landskapet och 
landskapsbilden, så även idag. 

En annan verksamhet som har förändrat 
landskapets utseende är orsakad av vår mo-

Vindarnas tempel på Skurdalshöjden i Storlien. Ett 
populärt utflyktsmål för dagsutflykten. foto: Hans An-
tonson 1973.

Vindarnas Tempel (“the Temple of the Winds”) on 
Skurdalshöjden, Storlien. A popular destination for 
one-day excursions. photo: Hans Antonson 1973.

Björksvängen, en slalombacke i Storlien. I bakgrunden 
syns, att de som skidar på tur har parkerat sina bilar på 
rad utmed väg E 14. Parallellt med denna löper tvärba-
nan som, i bildens vänstra del, går mot Storlien. foto: 
Hans Antonson, 20 april 1984.

Björksvängen (”the Birch Bend”), a Storlien ski slope. 
In the background we see that people off on a skiing 
tour have parked their cars in a line beside the E 14 hig-
hway. Parallel to this runs the Norrland Crossline rail-
road, which, in the left-hand part of the picture, goes 
to Storlien. photo: Hans Antonson, 20th April 1984.

derna livsföring och ökade levnadsstandard. 
Vattenkraftverk började byggas ut i Jämt-
land under 1920-talet. Med ett bakslag under 
1930-talskrisen har utbyggnaden av vatten-
kraften fortsatt ända in på 1970-talet. Med 
vattenkraften följde att sjöarnas vattenstånd 
reglerades och tilläts fluktuera kraftigt, stora 
dammar eller vattenmagasin anlades, damm-
vallar och kraftverksbyggnader byggdes liksom 
breda och långa kraftledningsgator. Åreälven 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 68-150



vid fjällets fot 113

landskapet i västjämtland och vid enaforsholm

var tidigt oreglerad även om det fanns mindre 
kraftverk i exempelvis Handölan. Under 1930- 
och 1940-talen pågick det en intensiv kamp 
mellan bevarandeivrare (STF, Länsantikvarien, 
Svenska Naturskyddsföreningen, Kungliga Ve-
tenskapsakademien) å ena sidan och Vattenfall 
å den andra, att bygga ut Åreälven med Tänn-
forsen, vilket emellertid inte skedde. Stora av-
verkningar, kraftledningsgator, motorvägar, 
kyrktorn, villaområden och ladugårdars silo-
torn är stora företeelser som kraftigt har för-
ändrat landskapet. Vi har allt mer vant oss vid 
dem och de har blivit en del av det moderna 
landskapet. På tur står antagligen vindkraft-
verk och snabbjärnvägar. På sikt kommer vi 
sannolikt att också vänja oss vid dem, även om 
det kan kännas otänkbart nu.

Under 1930- och 1940-talen växte den mo-
derna jakten sakta fram och den fyller idag en 
viktig social funktion som inte skall underskat-
tas. Men mer om detta kan läsas i Bergström, 
Danell och Antonsons artikel i denna bok. 

Fjällturismen utgör fortfarande idag ett 
mycket tydligt inslag i landskapsbilden. Detta 
gäller både fjällvandrarna och de som skidar 
på tur. Rösade sommarleder, markerade vin-
terleder liksom utbyggda fjällstugor och vind-
skydd syns i landskapet. Särskilt vinterturis-
men och utförsåkningen har satt sin prägel på 
landskapet med trädröjda områden och liftar 
i fjällsluttningarna, exempelvis i Storlien, 
Duved 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 tidsfråga innan flera 
små järnvägsstationer utmed tvärbanan kom-
mer att läggas ned. 

I ett tidigare avsnitt berättades om en me-
del tida kris som ledde till att gårdar lades öde. 
Istället för farsoter har jordbrukspolitiken 
och marknadskrafterna haft samma verkan 
idag. Men landskapet ändras inte bara genom 
marknadskrafter och politiska beslut. Idag ta-
las det mycket om att vårt klimat blir varmare. 
Forskare menar att det antingen kan vara orsa-

kat av naturliga variationer eller orsakat av vår 
moderna livsföring med förbränning av fossila 
bränslen som leder till ökade koldioxidutsläpp 
vilket ger en global växthuseffekt. Oavsett or-
sak ser svenska forskare exempelvis hur fjäll-
björkarna sakta men säkert kryper allt högre 
upp för fjällsluttningarna ju längre tiden går, 
vilket de härleder till det varmare klimatet.175 

Ett igenväxande landskap är ingen nyhet i 
södra Sverige, och för den delen inte heller i 
Storsjöbygden, där orsaken vanligen är färre 
betesdjur jämfört med tidigare. Men i fjäll-
världen 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 sommar-
turismen upplevs landskapet allt oftare från 
bilen under färd. Det är då inte frågan om 
nyttoresor, dvs. transporter mellan två punk-
ter, utan om nöjesåkning. Bilturisterna söker 
sig till storslagna vyer.176 Även denna kategori 
turister kommer att påverkas av att landska-
pet växer igen. Om skidturismen kommer att 
påverkas i samma utsträckning förefaller dock 
mindre troligt. Träden är då avlövade och i 
skidbacken är det knappast landskapsbilden 
som utgör vistelsens huvudsyfte.

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 generali-
serad och övergripande skalnivå för att land-
skapet lättare skall kunna förstås och tolkas. 
Medaljens baksida är att människorna anony-
miseras vilket inte ger en rättvis bild av vad 
som omformar och förändrar landskapet vi 
lever i. För att tydligare visa på individens roll 
kommer beskrivningen av landskapet i nästa 
avsnitt att gälla en enskild gård, Enaforsholms 
Gård. Där kan några personers påverkan i 
detalj följas, framför allt den siste enskilde 
ägaren, grosshandlaren Alexander Wilhelm 
Bergsten. 
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Enaforsholms landskapshistoria

Gården tar form
Den första kartbild som finns av Enafors-
holms Gård med någon egentlig information, 
är en avvittringsmätning från 1828–29 av lant-
mätaren Jakob Henrik Hjärne som visar ut-
markerna till Handöls by.177 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 skiften (båda med nr 242) 
som bestod av ”Hästfod slått å förutnämnde 
holme”. Tillsammans omfattade dessa båda 
skiften en areal om 8 kappland, dvs. 0,123415 
hektar. På andra sidan Enan, i väster, låg skifte 
227 benämnt ”Fäbod vall Enafors vallen kal-
lad bär godt hästhö”. En byggnad på denna 

fäbod användes för inte så länge sedan som 
våffelstuga för turister, men markerna växer 
idag igen och våffelstugan och en kåta för-
faller. Vad Ena, i namnet Enaälven, betyder 
vet man inte.178 Vid denna tid hörde all mark 
till Handöls by invid Handölan. Vad namnet 
Handöl betyder har ortnamnsforskningen 
ännu inte någon bestämd uppfattning om. 
Förleden är otolkad, men efterleden, döl(an), 
betyder dalälv(en).179

Följande karta är en sockenkarta från 1846 
av lantmätaren Charles Fredrik af Schüssler 
utförd i skala 1:50 000.180 På denna karta ut-
gör Holmen endast en vit fläck. Naturligtvis 
hänger detta ihop med att kartan är småska-
lig och inte visar några detaljer, men värt att 
notera är att Enaforsvallen är inritad som ett 
grönt område liksom Grubbvallen norr om 
Enaforsholms Gård. Troligen gäller detta även 
Snasahögvallen, men lantmätaren har dock 
inte ritat ut några byggnader där. Svagt går 
det att i kartan skönja lövskogssymboler väs-
ter om Holmen, dock inte på själva Holmen. 
Dessa symboler skiljer sig från dem som är 
inritade mellan Enan och Snasahögarna var-
för man kan spekulera i om lantmätaren gjort 
skillnad på fjällpräglad skog och skog påver-
kad av människan. Holmen i Enan torde ha 
hört till Grubbvallen i form av betesmarker. 
Den slåtter som bedrevs på holmen var dock 
inte en del i själva fäbodbruket. Öster om 
Holmen syns ett grönmarkerat område inritat 
vilket troligen har utgjort en myrslåtter. 

När bebyggelsen vid Enaforsholm etable-
rades vet man inte med säkerhet, men det 
är troligt att det var i samband med att såg-
verket började byggas 1876. Det var den då-
varande ägaren av Skalstugan, norrmannen 
Jens Stensaas (uttalas Stensås) som år 1871, 
tillsammans med Gustaf Eriksson i Myckel-
gård, köpte avverkningsrätten till skogen på 
fastigheterna Handöl nr 1 och nr 2. Precis som 
i övriga delar av Jämtland följde arrendetiden 
det vanliga mönstret på 50 år. Erikssons insat-
ser var troligen endast att bistå med kapital. 

Kompanjonerna började efterhand att ock-

Detalj av karta från 1828–29 av lantmätaren Jakob 
Henrik Hjärne över ”En holme i Enan”. Det stora gröna 
området i bildens vänstra del utgörs av en fäbod kal-
lad ”Enafors vallen”. På själva Holmen syns två grön-
markerade områden utmed stranden vilka anges vara 
”Hästfod slått”. Mitt emot dessa, på andra sidan Enan, 
låg utmed strandkanten ytterligare en ängsmark. Ori-
ginalets skala 1:8 000. källa: Lantmäteristyrelsens 
arkiv, akt Y60–19:1. foto: Hans Antonson.

Detail of map of “an islet in the Enan river”, drawn in 
1828–29 by surveyor Jakob Henrik Hjärne. The large 
expanse of green in the left-hand part of the picture 
is a shieling (summer farm) called “Enafors Vallen”. 
Two areas marked in green along the shore of the little 
island itself are designated  “Horse feed ley”. Opposite 
these, on the other side of Enan, there was more mea-
dowland at the water’s edge. Original scale 1:8,000. 
source: Land Survey Board Archive (LSA), file Y60–
19:1. photo: Hans Antonson.
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så köpa mark, bl.a. Grubbvallen och holmen 
i Enan (dvs. Enaforsholm). Sågverket stod 
klart 1877 på våren. I samband med detta kom 
namnet Enaforsholm i bruk första gången i 
form av Enaforsholms sågverk. Stensaas köpte 
sågutrustningen mellan februari och mars 1876 
från Trondhjems Mek. Werkstad och sågen 
var troligen en s.k. ramsåg. Redan innan såg-
verket var i drift sågade man plank och täljde 
(bilade) bjälkar för hand. Olika byggmaterial 
till järnvägsbygget levererades också, exempel-
vis slipers och stängselstolpar. Samtidigt med 

sågen öppnade Stensaas också en handelsbod 
och speditionsfirma kallad Enaforsholms han-
del. Hittills hade han fortfarande varit bofast 
på Skalstugan, men denna gård sålde han i de-
cember 1878 till ett konsortium bestående av 
tre affärsmän (se ovan). Ungefär ett år senare 
flyttar han med hustrun Maria och troligen 
de två adoptivbarnen, Per och Maria, till Ena-
forsholm. Man får nog anta att dagens huvud-
byggnad då hade färdigställts.181

Den karta som närmast kan beskriva 
landskapet på Stensaas tid är ett hopkok av 

Detalj av sockenkarta över Åre socken från 1846 av lantmätaren Charles Fredrik af Schüssler. Av kartan framgår 
endast några ortnamn. Det är Grubbvallen, Björngrubbsvallen, Klockvallen och Handöl. Fäboden Grubbvallen 
hade vidsträckta betesmarker, sannolikt ända ut på Holmen. Norr om Grubbvallen låg stora områden markerade 
med grön färg, vilket är detsamma som ängsmarker, i detta fall starrmyrar. Enaforsvallen som fanns medtagen på 
1828 års karta är endast markerad som en ängsmark. Det är dock troligt att det ca 18 år senare fortfarande var en 
fäbod. Grubbvallen är idag platsen för Enafors station. Nere till höger i bild ligger Handöl med sina mörkare grön-
markerade marker vilket utgjorde åkervall. Söder om denna ligger ett ”Telgstensbrott”. Originalets skala 1:50 000. 
källa: Lantmäteriet akt Åre 71. foto: Hans Antonson.

Detail of a map of the parish of Åre, drawn in 1846 by surveyor Charles Fredrik af Schüssler. The map shows only 
a handful of place names, viz Grubbvallen, Björngrubbsvallen, Klockvallen and Handöl. The Grubbvallen summer 
farm had extensive pastures, probably as far out as the islet. North of Grubbvallen there were large areas marked 
green, representing meadowland – sedge fens in this particular case. Enaforsvallen, included in the 1828 map, 
is marked here only as meadowland, but it was probably still a summer farm 18 years later. Grubbvallen today is 
the site of Enafors Station. In the bottom right of the picture we see Handöl, with its fields a darker shade of green, 
betokening ley. South of this lies a “soapstone quarry”. Original scale 1:50,000. source: Lantmäteriet file Åre 71. 
photo: Hans Antonson.
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information. Den utgörs bl.a. av en länskarta 
som trycktes 1885. Den karterades dock re-
dan 1846–48 av Johan Anders Albin och full-
bordades 1861–66 av kapten E.J.F. Nordbeck. 
Troligen 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” (markerat med 
liten svart fyrkant) vilket dessutom uttryckli-
gen har blivit det officiella namnet på Ena-
forsholms Gård. Även Kempe och Dicksons 
fjällmejeri samt järnvägen har tillkommit. 

Enafors station har tagit Grubbvallens mark 
i anspråk. Enaforsvallen är inte markerad nå-
got som antagligen är felaktigt eftersom den 
finns med på kartor såväl före som efter denna 
karta. Däremot har Snasahögvallen markerats.

Det är först med laga skifteskartan över 
Handöls by som det finns en detaljerad karter-
ing över området vid Enafors.182 Kartan bygger 
på karteringar från 1880 samt 1885–88 och ut-
fördes av lantmätaren Olof Leonard Cassberg 
genom kommissionslantmätaren Hugo Ru-
uth. Kartan fastställdes 1889. Jämfört med fö-
regående karta är det slående hur kraftigt om-

Vykort över Enaforsholm. I bildens mitt syns bl.a. den låga sågverksbyggnaden samt mangårdsbyggnaden med 
sadeltak. På bilden syns lägderna (dvs. 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 tydlig. 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 målat 
i mörka färger. foto: Okänd, KSLA.

Picture postcard of Enaforsholm. In the middle of the picture we see, for example, the low sawmill building and 
the farm house with its saddle roof. The leys are shown, with pole racks erected for drying the hay. In Jämtland 
the distance between two of these racks was termed golv and was a volumetric unit of hay measurement. There 
was a distinct borderline between open land and sparse woodland. On the hill in the background we see the first 
gazebo, with its tall pinnacle. There is a hay barn in the foreground, and probably also a shelter for the livestock. 
Date unknown, probably taken before 1903, when the farmhouse was still dark-painted. photo: Unknown photo-
grapher, KSLA.
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rådet hade förändrats på bara 50 år. Holmen 
hade bytt namn till Enaforsholm och blivit ett 
eget jordbruk med odlad jord och bebyggelse. 
Utöver denna gård fanns ytterligare två går-
dar söder om landsvägen invid stationen med 
fastighetsbeteckningarna Ai och Be. Man ser 
de tre gårdstunen (skifte 8, 28 respektive 77) 
som gråmarkerade områden med små gulfär-
gade byggnadssymboler nästan helt omgivna 
av gulmarkerad åkermark. När kartan gjordes 
bestod dagens Enaforsholm endast av själva 
Holmen (fastighetsbeteckning Am). I norr 
avgränsades Enaforsholms Gård av Lillån och 
i övriga väderstreck av Enan. Idag ingår dock 

delar av dåvarande fastighetsbeteckning 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 omfat-
tade sammantaget 223 Ar och 800 m2, vilket 
motsvarar 2,31 hektar. Den låg fördelad 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 skiftes-
gränserna antingen är inritade med streckade 
eller heldragna linjer. Av detta förstår man 

Detalj av länskarta över ”Holmen” karterad av lantmätaren Johan Anders Albin från 1846–48, kompletterad och 
fullbordad 1861–66 och tryckt 1885 av kapten E.J.F. Nordbeck. Kartan innehåller således information från olika 
tidsperioder. Tydligast är väl nytillkomna detaljer såsom järnvägen och Dicksons och bröderna Kempes fjällme-
jeri. Detta är den första kartan med ett officiellt namn på den plats som idag utgör Enaforsholms Gård. Tidigare 
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 (Snasahögvallen). Originalets 
skala 1:200 000. källa: Lantmäteristyrelsens arkiv. foto: Hans Antonson.

Detail from county map of “Holmen”, begun by surveyor Johan Anders Albin in 1846–48, augmented and com-
pleted in 1861–66 and printed in 1885 by Captain E.J.F. Nordbeck. This map, consequently, contains information 
from different periods. Presumably recent additions, such as the railway line and the mountain dairy owned by the 
Dicksons and the Kempe brothers, stand out clearest. This is the first map giving an official name to the place now 
known as Enaforsholms Gård. Previously the place had not been called anything except an islet in the Enan river. 
The map distinguishes between fens for haymaking (green) and fens which were not mown (hatched grey). South 
of Holmen lies a summer farm (Snasahögvallen). Original scale 1:200,000. source: Land Survey Board Archive 
(LSA). photo: Hans Antonson.
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att de heldragna linjerna måste ha haft en 
viss funktion, eftersom också de annars hade 
varit streckade. Den tolkning som ligger när-
mast tillhand är att de markerar diken. Som 
tidigare har framgått består hela Holmen av 
jordarten mjäla utom i Nordväst där skiffer-
berggrunden tränger fram vid själva forsen. 
Området har således varit väldränerat vilket 
troligen också är anledningen 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. Lantmätaren har även markerat 
stora områden med en ljus rosa färg (skifte 30, 
33, 79, 85, 91–93, 95, 107, 239), vilket betyder 

Hugo Ruuths laga skifteskarta över Enafors karterad 1880, 1885–88. Originalets skala 1:4 000. Kartan ingår som 
en liten del av en stor karta över hela Handöls by. Bl.a. syns Enaforsvallen väster om Enan, ett område med grön 
bård som innehåller en lite gulfärgad kvadratisk åker. Platsen 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. källa: Lantmäteristyrel-
sens arkiv, akt Y60–19:2.

Hugo Ruuth’s Statutory Redistribution map of Enafors, plotted in 1880 and 1885–88. Original scale 1:4,000. This 
map is included as a small part of a map of the entire village of Handöl. Enaforsvallen, for example, is shown west 
of the Enan river, as an area bordered green and containing a small square arable field coloured yellow. The place 
remains extant, but with land and buildings in an advanced state of decay. Waffles used to be served there to 
tourists, and there was a Lapp hut built of planks. source: Land Survey Board Archive (LSA), file Y60–19:2.

Laga skifteskartans vackra kartusch.
The lovely cartouche of the Statutory Redistribution 
map.
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Detalj av laga skifteskartan för fastig heten markerad med Am. Längs med holmen löper en samfälld väg (boksta-
ven h) som slutar i en samfälld mark (skifte f) som troligen var plats för båt och/eller flotte. Byggnaderna är gula, 
ibland med kryssmarkerat tak ibland med halva taket gråskrafferat. Gulfärgade marker är åker. Grönfärgade mar-
ker är hårdvallsäng (torr äng), Skrafferade marker med en grön bård är sidvallsäng (fuktig äng). Ljusrosa marker 
är s.k. odlingsmarker, dvs. marker som lantmätaren ansåg var lämpliga att odla upp till åker. Bruna områden är 
myrmarker (dock inte ängsmarker). Övriga marker är vanligen betesmarker.

Detail from the Statutory Redistribution map of the property marked Am. A jointly owned private road (letter h) 
runs the length of the islet, ending at a piece of jointly owned land (lot f) which was probably used for mooring 
a boat and/or a raft. The buildings are yellow, some with roofs marked with crosses, others with half the roof 
hatched in grey. Lands coloured yellow are arable. Green areas are dry meadowland. Hatched areas with a green 
border are moist meadowland. Pale pink areas are land which the surveyor deemed cultivable. Brown areas are 
fens (but not meadowland). Other areas are usually grazing land.
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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 dock att 
flera av dessa områden aldrig kom att odlas 
upp till åker. Åkern söder om den öst-västliga 
sidvallsängen (söder om gårdstunet) blev dock 
större, på odlingsmarkens bekostnad. Ena-
forsvallen i väster är markerad som ett stort 
grönt område, dvs. 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-ta-
lets slut i Jämtland. När vi tittar på fotografi-
erna kring sekelskiftet står det hässjestörar på 
åkermarken eller så är skörden redan hässjad 
i långa rader. Detta betyder alltså att spann-
målsodling inte längre bedrevs, om det någon-
sin hade bedrivits, utan åkrarna producerade 
istället vallhö. Eftersom vi även vet att Enafors 
Aktiebolag (bolaget som köpte fastigheten av 
Stensaas), sålde av området söder om Enafors 
till kronan innan Bergstens köp,183 är det ett 
rimligt antagande att trakten söder om Enan 
ingick i fastigheten redan på Stensaas tid. 
Det betyder i så fall att Enaforsvallen hörde 
till Stensaas och att denna fäbod troligen var 
en del i Stensaas jordbruksekonomi, eftersom 
Grubbvallen inte längre kunde användas efter 
att den ombildats till 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 jämfört 
med de drygt 0,1 hektar som kartan från 1828–
29 visar. Ängsmark brukar markeras med grön 
färg. På denna karta är det hårdvallsängen, 
dvs. den torra ängen, som är grönmarkerad, 
medan sidvallsängen, dvs. den fuktiga ängen 
markeras med grön-turkosa ränder. Jämfört 
med kartan från 1828–29 fanns fortfarande 
ängsmarken i sydväst kvar. Det var en hård-
vallsäng (skifte 96). Detsamma gäller häst-
höslåttern i sydöst som lantmätaren istället 

markerade som en skogsblandad slåttermark 
(skifte 100). Antingen är kartan från 1828–29 
felritad eller så hade resten av denna avlånga 
ängsmark övergått till att bli betesmark (skifte 
99) vid laga skiftet. I nordöstra delen av Hol-
men, invid bron, låg en ny ängsmark (skifte 
56). Utöver dessa finns ett område direkt syd-
öst om gårdstunet med ängsmarker. Dels är 
det sidvallsängar (skifte 78, 80, 84, 89). Dels 
är det en hårdvallsäng (skifte 90). Vid Lillåns 
utlopp fanns en holme som också var en hård-
vallsäng (skifte 230). Hur dessa marker har sett 
ut vet vi med säkerhet genom Bergstens foto-
grafier. På ett av dessa kan man se när skörden 
bärgas på sidvallsängen (skifte 84, 89) i sänkan 
som delade av åkermarken från öster till väs-
ter. Holmens sidvallsängar omfattade drygt 1,5 
hektar och hårdvallsängarna drygt 0,3 hektar. 
Utöver dessa tillkommer 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 
till Enaforsholms Gård. Enaforsvallen torde 
ha hört till fastigheten vid denna tid även om 
det på kartan har en annan fastighetsbeteck-
ning (Ad). Det är möjligt att fastighetsbeteck-
ningen kan ha tillkommit i samband med laga 
skiftet 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 avdelade 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 utgjordes dels 
av all åkermark (utom skifte 66), dels ängs-
markerna sydöst om gårdstunet, dels den nor-
ra delen av Holmen och dels den södra delen 
av Holmen. Så fort ängsmarkerna 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 
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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.

Ploughing the arable land south of Stora Huset (“the Big House”). Olof Lidén Senior holds the reins, and the 
plough is being pulled by his own horse, Grålle, and a horse belonging to Johannes Mölner. Mölner was the pro-
prietor of the Enafors Tourist Hotel. The youngster in the background has not been identified. photo: AWB, No. E 
080, KSLA.

aktuellt, när djuren kom hem från fäbodarna. 
Därefter blev de stallade i ladugården inför 
vintern, och när den första snön kom upphör-
de betet helt. Samma betesgång gällde även 
åkermarken efter skörd, i de fall åkermarken 
bar grödor annat än vallgräs, exempelvis po-
tatis och spannmål. Spannmål förefaller dock 
som mindre troligt. Hur hägnaderna såg ut 
framgår också tydligt av flera fotografier. De 
var gjorda av trä, s.k. hankgärdesgård. Parvisa 
störar är på bilderna nedstuckna i marken och 
mellan dessa låg en massa slanor (gärdsel) på 
snedden. Gärdslet var med vidjor eller ståltråd 
sammanbundna med störparen. En annan typ 
av stängsel finns med på en handteckning av 
Emil Holmgren publicerad 1899, och är ett 
trästaket av spjälor framför mangårdsbyggna-

den (se s. 216).184 Detta staket finns inte med 
på laga skifteskartan.

Förutom åker-, ängs- och betesmarker 
finns ytterligare några markslag. Dels var det 
Kryddgården direkt söder om mangårdsbygg-
naden (skifte 75) med en areal om 5 ar och 
30 m2 dvs. 0,053 hektar (se Kjell Lundquists 
artikel i denna bok). Dels de tre, intill var-
andra liggande, sanka starrmyrarna (skiftena 
101–103) i söder samt en snarlik invid bron 
(skifte 52), dels var det ett kärr (skifte 104) i 
samma del av Holmen och slutligen var det 
skogsmark i söder och på Lillåns öar (skifte 
86, 87, 104, 232). Eftersom starrmyrarna inte är 
upptagna som slåttermarker har de alltså inte 
använts för fodertäkt.

På fastigheten (Am) fanns inte mindre än 
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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 denna plats men finns 
fortfarande i fastighetens ägo.187 Den mest 
rimliga tolkningen är nog att byggnaden hade 
utgjort ett förrådshus. Väster om denna låg 
en liten ekonomibyggnad som enligt brand-
försäkringshandlingar hade en funktion som 
sommarstuga. Förr i tiden hade man i Norr-
land två boningshus, ett för vinterbruk och 
ett för sommarbruk. Det är troligt att det ti-

sex byggnader varav tre större, och på fast-
ighet Bg fanns fem mindre byggnader. Be-
byggelsen kan delas in i två kategorier eller 
användningsområden, dels lantbruket, dels 
sågverket. Det stora huset utgör idag Enafors-
holms Gårds huvudbyggnad och kallas för 
Stora huset. När kartan upprättades bodde 
Stensaas med hustru och adoptivbarn där. 
På de äldsta fotografierna syns att byggnaden 
hade förstugor, den ena var huvudingång och 
den andra var köksingång. I den östra gaveln 
menar Daniel Lihnell att det fanns ett kon-
tor till sågverket och att handelsboden låg på 
den motsatta gaveln.185 Intressant är att det på 
laga skifteskartan finns en ”gräsplan” (skifte 
67, 68) som delades av vägen. Tillsammans 
med kryddgården 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 sam-
hällsställning. SJ:s trädgårdar vid stationerna 
inspirerade säkerligen också. Väster om den-
na, intill en liten åker (skifte 66), fanns nästa 
byggnad som kallades för ”herberge” (betyder 
ursprungligen bostadshus). Den benämns 
idag Akademiflygeln. Eftersom det knappt 
fanns några fönster och det inte syns någon 
skorsten på äldre fotografier, samtidigt som vi 
vet att Bergsten lät bygga en murstock,186 är 
det osäkert om det var ett bostadshus eller om 
det var något annat. Förre förvaltaren Fritz 
Jönsson menar att det var i denna byggnad af-
fären hade legat. På flera äldre fotografier kan 

nästa sida, överst: Höskörd på ängen i sänkan nedanför den sydligaste åkern som på laga skifteskartan är mar-
kerad 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. Personerna 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.

next page, top: Haymaking in the meadow in the hollow below the southernmost arable field, which is marked as 
lot 81–83 on the Statutory Redistribution map. The meadowland is moist meadow, and Bergsten was standing on 
the boundary between lots 89 and 78, pointing his camera at lot 84. The Enan river is visible in the far distance, to 
the west of the islet. The people in the picture are, from left: Anders Lidén (brother of Olof Lidén Sr), Tilda, Gerda 
and Olof Lidén Sr, and, up on the haystack, Gustaf Olsson. Young birches and spruce saplings can be seen gro-
wing on the edge of meadow and field. photo: AWB, No. E 074, KSLA.

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.

Stensaas’ dinner bell, bought by him on 22/8 1876. It 
used to hang on the end wall of the outbuilding now 
known as the Academy Wing. Since the rebuild it has 
been moved inside the Big House. photo: Tore and Ma-
rie Sjölund, 21st September 2005.
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ovan: Samma område idag som på föregående figur, nästan samma perspektiv, fast fotograferat från 
en lägre position. Det är tydligt att igenväxningen av landskapet har tilltagit sedan Bergstens tid. foto: 
Hans Antonson, 2 augusti 2005.

above: The same area today as in the preceding figure, in almost the same perspective but shot from 
lower down. The landscape has obviously become more overgrown since sedan Bergsten’s time. pho-
to: Hans Antonson, 2nd August 2005.
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 1) Båthus. Troligen byggt av AWB.
 2)  Båthus, byggt av AWB.
 3)  Lillstugan, tidigare två byggnader som användes som 

mangel-, slöjd- och vagnsbod. Byggda av AWB ca 1909.
 4)  Ishus. Byggt av AWB.
 5)  Höganloft (placeringen osäker), byggt av AWB.
 6)  Sommarstuga (kallas idag för Ateljén), finns med på laga 

skifteskartan. Ombyggd av AWB.
 7)  Jordkällare ”Källarbacke”, finns med på laga skifteskartan.
 8)  Stora Huset från ca 1877. Ombyggd 1909 av AWB. Stensaas 

gavelutbyggnader avlägsnades i senare tid.
 9)  Garage, byggt 1994.
10)  Härbre som utgjorde ett förrådshus på Stensaas tid. Bygg-

des om av AWB 1909 till boningshus. Byggdes större av frö-
ken 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 skifteskartan.
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). 

Byggt 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 Gus-
tavsro 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 längre 
kvar.

23)  Sommarladugård byggd av AWB 1918.
24)  Lada, finns med på ekonomiska kartan och fastighetskar-

tan. 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 ekono-

miska kartan. Finns inte längre kvar.
28)  Gustavsro, en lada (troligen), finns med på laga skifteskar-

tan men inte på den ekonomiska kartan. Skall ha utgjort 
traktens första skola. Blev bostad åt Gustav Olsson (gårds-
dräng) 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 skiss).
33)  Jakt- och fiskestuga. Byggd av AWB. Lokaliseringen okänd, 

dock någonstans vid Storforsen vid Enan. Flyttad till en villa 
i Enafors (ej på skiss).

Skiss över byggnader som finns eller har funnits vid Enaforsholms Gård. figur: Upprättad av Hans Antonson och 
renritad av AKT-landskap 2005.
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digare var ett sådant bostadshus, men att det 
på kartans tid hade en annan funktion. Huset 
hade skorsten och Lihnell har antagit att det 
användes som bostad åt sågverksarbetarna.188 
Norr om härbret låg ladugården och brygg-
stugan i en och samma byggnad. På baksidan 
mot älven fanns två utbyggnader vilka också 
finns med på några av Bergstens många foto-
grafier. 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 vä-
gen låg tre byggnader. En av de västliga ut-
gjordes av en jordkällare med trätak. Den har 
i senare tid kommit att användas som pump-
station till Hotell Jämtlandia invid järnvägs-
stationen. En annan kan ha varit den smedja 

som Stensaas lät bygga 1876189 och en tredje har 
utgjort en stor lada (Gustavsro) nära den plats 
där Lillåstugan idag ligger. Ladan eldades upp 
på 1980-talet. Av de två östligaste finns bygg-
naden närmast Lillån med på ett fotografi, se 
sidan 216. Den förefaller ha utgjort en hölada 
(tillbyggd) en funktion som sannolikt också 
den nordligare hade. Båda är sedan länge 
borta. 
Intill Lillåns inlopp fanns bron som förband 
Holmen med Enafors station. På ett av de 
äldsta fotografierna över Enaforsholm ser man 
vilken typ av bro det var, se sidan 131. Idag 
ser man resterna av syllstockar lagda i kvadrat 
från de båda stenkistorna som fanns i brons 
bägge ändar. Ovanpå denna låg en enkel kör-
bana av trä. På laga skifteskartan är vägen 
markerad med bokstaven h och utgjorde en 
samfällighet. Över bron fortsatte sedan kör-
vägen fram till gårdstomten och vidare ut på 

18)  Foreman’s living quarters. Built by AWB, c. 1910.
19)  Shippon. Built by AWB, c. 1912, rebuilt 1936.
20)  Lillåstugan (cottage). A self-catering unit belonging to Ena-

forsholm. Built in the 1970s. The storage building next to it 
occupies the site of the former Gustavsro.

21)  Barn, shown on the Statutory Redistribution map.
22)  Smithy (?) built by Stensaas, 1876. Shown on the Statutory 

Redistribution map and economic map. No longer extant.
23)  Summer barn built by AWB, 1918.
24)  Barn, shown on the economic map and property map. Dis-

appeared in the 1980s.
25) Barn, shown on the Statutory Redistribution map.
26)  Livestock shelter (probably), visible in a photograph. No 

longer extant.
27)  Barn, shown on the Statutory Redistribution map but not on 

the economic map. No longer extant.
28)  Gustavsro, a barn (probably), shown on the Statutory Re-

distribution map but not on the economic map. Purportedly 
the first local school. Turned into living quarters for Gustav 
Olsson (a farmhand) in AWB’s time. No longer extant.

29)  Above-ground root cellar/pump house of the former Hotel 
Jämtlandia. 

30)  Gåetie (Lapp hut). Built by AWB. Traces were still extant in 
the 1960s.

31)  Old implement shed. 
32)  Hunting lodge at Silverfallet, Snasahögarna. Probably built 

by AWB (not on sketch).
33)  Hunting/fishing lodge. Built by AWB. Location unknown, but 

somewhere near Storforsen on the Enan river. Moved to the 
grounds of a house in Enafors (not on sketch).

Sketch of buildings extant or formerly existing at Enaforsholms Gård. figure: The sketch made by 
Hans Antonson and fair-drawn by AKT-landskap 2005.

 1)  Boathouse. Probably built by AWB.
 2)  Boathouse built by AWB.
 3)  Lillstugan (“Lesser Cottage”), previously two buildings used 

as mangling, woodwork and cart sheds. Built by AWB c. 
1909.

 4)  Ice house. Built by AWB.
 5)  Höganloft (outbuilding, position uncertain), built by AWB.
 6)  Sommarstuga (“Summer Cottage”, nowadays known as 

Ateljén – “the Studio”), included in the Statutory Redistribu-
tion map. Rebuilt by AWB.

 7)  Above-ground root cellar, shown in the Statutory Redistribu-
tion map.

 8)  Stora Huset (“the Big House”), dating from c. 1877. Rebuilt 
in 1909 by AWB. Stensaas’ gable extensions were later re-
moved.

 9)  Garage, built in 1994.
10)  Outbuilding used for storage in Stensaas’ time. Converted 

by AWB in 1909 into a dwelling house. Enlarged by Miss 
Lindström in 1937. Now called Akademiflygeln (“the Aca-
demy Wing”).

11)  Above-ground root cellar, shown in one of AWB’s photo-
graphs. No longer extant.

12)  Nystugan (“New Cottage”, today called Bläckhornet, “the 
Inkwell”). Built by AWB, 1915.

13)  Barn and brewhouse, shown in the Statutory Redistribution 
map.

14)  Stables, shown in the Statutory Redistribution map.
15)  Gazebo built by Stensaas (moved by AWB from No. 17).
16)  Sawmill built by Stensaas, c. 1876.
17)  Viewing tower (on the former site of Stensaas’ gazebo). Built 

by AWB.
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Tre generationer broar inom loppet av 130 år. I förgrunden på ömse sidor om ån (vid granen) syns resterna av den 
första brons stenkistor som Stensaas lät bygga på 1870-talet. Bortom denna syns Bergstens vackra stenvalvsbro 
byggd före år 1912 och bakom denna skymtar den nya bron fram som Akademien lät bygga år 2002. På höjden i 
bakgrunden syns stenfundamentet till utsiktstornet. foto: Hans Antonson, 2 augusti 2005.

Three generations of bridges within the space of 130 years. In the foreground, on both sides of the river (by the 
spruce tree), can be seen what is left of the stone caissons of the first bridge, built for Stensaas in the 1870s. 
Beyond that is Bergsten’s beautiful arched stone bridge, built before 1912, and behind that we glimpse the new 
bridge which the Academy had built in 2002. The stone base of the viewing tower is visible on the eminence in the 
background. photo: Hans Antonson, 2nd August 2005.

nästa sida, överst: Utloppsdiket, mellan sågverket och Enan, för det vatten som drev sågen (mellan skifte 79 och 
86 på laga skifteskartan). Intill går vägen mot båthuset. Träden saknar helt grenar längst ner, vilket är ett tydligt 
tecken på att marken också betades förutom att slås som äng. Grenar saknas så högt upp som korna nådde. 
Odaterad. foto: AWB, nr E 170, KSLA.

next page, top: Drainage ditch, between the sawmill and the Enan river, for the water powering the saw (between 
lots 79 and 86 on the Statutory Redistribution map). The road to the boathouse passes close by. The trees have 
absolutely no branches at the bottom, a sure sign that the land was grazed besides as being mown. Branches are 
missing as far up as the cows could reach. Undated. photo: AWB, No. E 170, KSLA.

under: Samma plats som på föregående bild. Man kan notera att diket är torrt samt att mängden träd och bus-
kar 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 Antonson, 2 augusti 2005.

below: The same place as in the preceding picture. It will be noticed that the ditch is dry and that there are now 
far more trees and bushes. Today more broadleaf trees than conifers are in evidence, and the branches extend 
well below the grazing range of livestock. The outflow into the Enan river has been filled in with earth. photo: Hans 
Antonson, 2nd August 2005.
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Holmen. Där var man tvungen att ta sig över 
Enan. Troligen skedde detta med en flotte (se 
ovan). Men sådana uppgifter saknas. På andra 
sidan Enan fortsatte vägen till Handöl eller 
Enkroken. Åtminstone var vägen en vinterväg 
eftersom isen lägger sig över Enan vintertid. 
Längre nedströms bron, invid Lillåns kant låg 
sågverket. 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 fotografier 
ser man att sågen var en låg byggnad, troligen 
med rödfärgad brädpanel, se s. 116.

Sågverket bör ha varit av typen ramsåg. 
Intill sågen fanns en stor ”sågplan” (skifte 
63–64) vilken delades på mitten av vägen. På 
tre ställen, norr respektive söder om Lillån, 
samt intill sommarstugan fanns områden som 
på laga skifteskartan kallas för upplagsplats 
(skifte 45, 59, 69). Med det avses upplag för 
sågtimmer. På Bergstens tid fanns på skifte 45 
en vägbank byggd med en träbro över. Det 
måste ha varit en konstruktion för timmer-
hanteringen. Platsen var hävdad på Bergstens 
tid, troligen genom betesdjurens försorg. Idag 
finns sågen inte kvar utan revs 1907, ett år 
före det att Bergsten förvärvade fastigheten. 
Dämmet som i huvudsak bestod av en sten-

nedan till vänster: Karta från 1907 över ägorna till Enafors AB, upprättad av lantmätare O. Hadders, förvaras på 
Enaforsholm i Akademiflygeln. foto: Hans Antonson.
left: Map of the lands of Enafors AB, drawn in 1907 by surveyor O. Hadders, now at Enaforsholm in the Academy 
Wing. photo: Hans Antonson.

nedan till höger: Utdelningskuponger för innehavare av aktier i Enafors AB, efterföljaren till Enaforsholms bolag. 
källa: KSLA.
right: Dividend coupons for shareholders of Enafors AB, the successor of Enaforsholms Bolag. source: KSLA.
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kista (knuttimrad träkonstruktion, delvis med 
stenfyllning),190 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 framträdande 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 fortfa-
rande vatten. Längst ner vid utloppet i Enan 
fanns någon sorts bro eller dammlucka, där 
Bergstens båt brukade vara förtöjd.191 Idag 
finns inte längre något tillflöde och därför är 
diket tomt på vatten. Vägen intill diket ledde 
fram till båthuset, men används inte heller 
längre varför den har växt igen.

Stensaas slog sig även in på turistnäringen 
som hade börjat växa genom järnvägens för-
sorg. Den västra vägen till fjällstugan Syl-
stugan gick via Enaforsholm med färja över 
Enan och vidare väster om Snasahögarna.192 

Förutom proviantering i handelsboden kunde 
turisterna både sova och äta på Enaforsholm. 
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 koppling 
mellan Enaforsholms Gård och Turisthotel-
let 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 byggd 1899 
där han även bedrev handels- och hotell-
verksamhet.193 Som tidigare har framgått var 
Mölner ett ombud åt STF. Stensaas var med 
dåtidens mått mätt en rik man vid tiden för 
sin bortgång. Han ägde tillgångar på knappt 
27.000 kronor.194

Med Stensaas bortgång tog istället ett kon-
sortium av sju personer över Enaforsholm 
och bildade Enafors Aktiebolag år 1900. Re-

dan tidigare hade Stensaas sålt sina andelar i 
Enaforsholms Bolag till en av dessa personer. 
Pensionatsverksamheten drevs av en källar-
mästare vid namn Lönnborg som både hade 
moderniserat och väsentligt utvidgat anlägg-
ningen.195 Lönnborg anordnade dagliga ång-
båtsturer under sommaren 1900 mellan Ena-
fors och Handöl då resenärerna bl.a. kunde 
se Handölsfallen, täljstensbrotten och det 
gamla lappkapellet från Karl XII:s tid.196 För 
att locka turister kallades anläggningen för 
Enaforsholmens sanatorium. Stora huset och 
härbret målades om i ljusa färger med mörka 
dörr- och fönsterfoder.197 Vilken färgen var är 

enaforsholms ägare
1)  Holmen utgör en del av Handöls by fram till 

1870-talet.
2)  Enafors bolag (Jens Stensaas & Gustaf Eriks-

son) köper avverkningsrätten (50 år) till han-
dölböndernas skog. Senare köper de mark 
och anlägger ett sågverk 1877 och hus 1878 på 
holmen.

3)  Enafors aktiebolag köper bolaget år 1900.
4)  A.W. Bergsten köper delar av egendomen år 

1908.
5)  Utifrån testamente 1937 bildas Stiftelsen A.W. 

Bergstens donation och Kungl. Lantbruksaka-
demien övertar förvaltningen av donationen 
samma år.

owners of enaforsholm 
1)  Holmen was part of the village of Handöl until 

the 1870s. 
2)  Enafors Bolag (a company runned by Jens 

Stensaas & Gustaf Eriksson) bought the fel-
ling rights (for 50 years) attaching to the Han-
döl farmers’ forest. Later they purchased land 
and established a sawmill (1877) and houses 
(1878) on the islet.

3)  Enafors Aktiebolag (joint-stock-company) took 
over the company in 1900.

4)  A.W. Bergsten acquired parts of the property in 
1908.

5) Under a will drawn up in 1937, the A.W. Bergsten 
Bequest Foundation was formed and the Royal 
Swedish Academy of Agriculture and Forestry 
(KSLA) took over the management of the dona-
tion that same year.
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oklart, men det bör ha varit en ljus pastell-
färg 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. Ef-
tersom det bedrevs pensionat på Enaforsholm 
fick bryggstugan bli arrendatorsbostad. Under 
lågsäsong när turisterna uteblev fick de dock 
använda några rum i Stora huset samt som-
marköket med vilket troligen avsågs Sommar-
stugan. Det nya aktiebolaget tog aldrig sågen 
i drift igen.198 På en relativt illa åtgången karta 
som hänger på en vägg i Akademiflygeln, syns 
aktiebolagets ägoinnehav. Affärerna med sa-
natoriet kan inte ha gått tillräckligt bra, för 
under sommaren 1907 och 1908 vet man näm-
ligen 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 Enaforsholm vid sina ordinerade ”luft-
resor” till fjällvärlden. Aktiebolaget inleder 
en försäljningskorrespondens med Bergsten 
i september 1907 vilken avslutades med att 
Bergsten köpte delar av fastigheten den 23 
oktober 1908 för 16.000 kronor. Av korrespon-
densen mellan Bergsten och Enafors AB fram-
går att inte alla bolagets marker ingick i köpet. 
Delar av fastigheten (söder om Enafors) hade 
nämligen sålts till Kronan. Enafors AB avre-
gistrerades 1909.199

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 ”Enaforsholms 
Gård”.200 När det moderna jordregistret upp-
rättades under 1900-talet kallades ägorna för 
Handöl 1:22, 1:25 samt 2:19 och omfattade 
en landareal om 2 037 555 kvadratmeter, dvs. 
drygt 203 hektar.201 Beteckningarna tyder på 
att marken från början hörde till två skilda 
hemman i Handöls by, dvs. Handöl nr 1 och 
Handöl nr 2. Bergsten präglade området helt i 

den stil en man i hans position skulle ha gjort. 
Inte minst gällde detta byggnadsbeståndet. In-
satserna är omfattande och ska jämföras med 
de insatser som många av de andra grosshand-
larna genomförde i Västjämtland. Byggnader 
revs, renoverades eller byggdes om, samtidigt 
som det byggdes nytt. Mer om detta kan läsas 
i Seberbrink, Rutgersson och Antonsons arti-
kel i denna bok.

Han byggde även en stenvalvsbro i skiffer 
över Lillån, trots att vägen var samfälld.202 På 
grund av för tunga transporter kom stenvalvs-
bron med tiden att få sättningsskador, 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 väs-
terut mot åkrarna lades igen i samband med 
att Bergsten byggde sin bro, istället byggdes 
en parallell väg ett tiotal meter längre norrut. 
Utöver detta förbättrade han vägen söderut 
med en vägbank med stensatta kanter och 
träbro över den sidvallsäng som idag ligger i 
direkt anslutning till Lillstugan (skifte 80, 84 
på laga skifteskartan). 

Förutom fastighetsägare var även Bergsten 
arbetsgivare i Enaforsholm. På vilket sätt 
Bergsten månade om sin personal kan vi bara 
gissa oss till utifrån fragment av uppgifter. 
Han byggde ett nytt hus i Åsabyn åt den förste 
arrendatorn, Erik Nilsson, dit han skulle flytta 
efter att arrendekontraktet hade löpt ut. Dess-
utom finns det flera fotografier av fest och 
dans (midsommar) vid Enaforsholms Gård. 
Det är möjligt att Bergsten ordnade detta för 
personalen. 

Enafors AB hade arrenderat ut jordbruket 
till Erik Nilsson. Han hade kontrakt på ytter-
ligare fyra år när Bergsten köpte 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 som ängarna slogs vilket 
helt och hållet pekar på en kreatursinriktad 
jordbruksekonomi. Vid gården fanns hästar, 
kor, grisar, getter och höns. Troligen fanns 
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Ett kolorerat fotografi över gården år 1912 ur tidningen Julstämning från år 1914. Bilden är oerhört intressant efter-
som den visar landskapet i färg. Förvisso är det en tolkning, men den förefaller inte bygga på fria fantasier. Huset 
har målats rött. Stensaas hade tidigare målat det i en ljus pastellfärg, osäkert vilken. På bilden syns att byggna-
derna har två röda nyanser, ljusare och mörkare röd. Den nya rättarebostaden syns till höger. Dessutom visar 
bilden när ladugården höll på att byggas samtidigt som den gamla ladugården/bryggstugan samt stallet håller 
på att nedmonteras. Det torde därför vara samma byggnadsmaterial som användes till den nya ladugården. Sten-
valvsbron är uppförd över Lillån och den gamla bron har avvecklats. Mitt i bilden syns två stora höstackar och i 
förgrunden hänger höet på tork på en hässja. I bildens vänstra del syns utsiktstornet på höjden. 

A coloured photograph of the farm in 1912 from the magazine Julstämning in 1914. The picture is hugely interesting 
because it shows the landscape in colour. True, this is an interpretation, but it does not appear to be the product of 
imagination run riot. The house has been painted red. Stensaas had previously painted it a pastel colour, uncer-
tain which. The picture shows the buildings with two shades of red, one lighter, one darker. The new living quarters 
for the foreman can be seen to the right. The picture also shows when the shippon was being built, simultaneously 
with the dismantling of the old shippon/brewhouse. This being so, the old building materials were probably recy-
cled in the new shippon. The arched stone bridge has been built over the Lillån river and the old bridge done away 
with. Two large haystacks are visible in the centre of the picture, and in the foreground the hay has been hung up 
to dry on drying racks. The left-hand part of the picture shows the viewing tower on the eminence.

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 någon gång per säsong. På flera 
av Bergstens fotografier syns det på träden att 
markerna betades. Träden saknar nämligen 

grenar så högt upp som en ko når. På ett fo-
tografi syns en gris tjudrad på gräsplanen där 
ladugården 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. Fram-
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Bergstens springerspaniel samt en tjudrad gris. Jordbruket vid Enaforsholm hade många olika djur. Det finns 
fotografier av kor, hästar, höns, getter och en gris. Till höger i bild syns en del av en ekonomibyggnad, det är oklart 
vilken. Det torde inte vara ladugården/bryggstugan utan snarare någon byggnad som hörde till rättarebostaden. 
I bakgrunden syns övre delen av utsiktspaviljongen vid Enaforsen. Odaterad. foto: AWB, nr E 108, KSLA.

Bergsten’s springer spaniel and a tethered pig. The Enaforsholm farm had a wide variety of livestock. There are 
photographs of cows, horses, poultry, goats and a pig. To the right in this picture we see part of an outbuilding, 
though it is hard to say which one. Probably it is not the shippon/brewhouse but rather a building belonging to 
the foreman’s living quarters. The upper part of the gazebo overlooking Enaforsen is visible in the background. 
Undated. photo: AWB, No. E 108, KSLA.

för allt var det unga björkar, men i vissa 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 senare alternativet efter-
som området hörde till Grubbvallens fäbod 
innan denna blev till Enafors järnvägsstation.

Alexander Wilhelm Bergsten drev Enafors-
holms Gård i 29 år, fram till sin död vilket 
tyder på att han var mycket fäst vid gården. 
En av de verksamheter som betydde mest 
var jakt och fiske. Exempel på detta är att 
han lät bygga en jaktstuga på renbeteslandet 
vid Silverfallet. På många fotografier poserar 
Bergsten i jaktmundering tillsammans med 
sina hundar. Men efter 1925 medgav inte häl-

san mer av dessa livets fröjder, då hörsel och 
balans försämrades.203 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 järnhandlaren Georg Modin från Kniv-
sta. Mer om jakt kan läsas i Bergström, Danell 
och Antonsons artikel och mer om fiske kan 
läsas i Näslunds artikel i denna bok. 

Hundarna måste ha varit en viktig ingredi-
ens i Bergstens liv eftersom de finns med på så 
många fotografier. De kom att bli en naturlig 
del i gårdens liv. Dels finns fotografier på en 
stövare vars namn troligen var Käck,204 på en 
ulmerdogg vid namn Roy 205 och på två irländ-
ska settrar vid namn Lord och Hej. Troligen 
hade han också haft en sankt bernhardshund 
vid namn Lizzy.206 En herrelös gråhund kom 
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också att slå sig ner på gården i augusti 1920 
med Bergstens goda minne. Han kom att kal-
las Tass.207 Om honom skrev 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 konstnärligt lagd man, en 
ådra som han förvaltade väl. Det finns på Ena-
forsholms Gård en stor mängd oljemålningar 
som Bergsten har gjort. Bland dessa finns ett 

självporträtt, ett porträtt av en hund (troligen 
Käck), flera landskapsmålningar och blom-
sterstilleben. Som bör ha framgått vid det här 
laget var han även en inbiten fotograf som fo-
tograferade Enaforsholm och dess olika verk-
samheter 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 foto-
graferad så ingående, och med en så pass hög 
kvalitet. Han använde med våra mått mätt en 
otymplig kamera, med kassetter för glasplåtar, 
samt ett objektiv av hög kvalitet.208 Tack vare 
detta intresse går det idag att rekonstruera och 
tolka landskapets utseende och dess föränd-
ringar. Det är mycket vanligt att i Sverige tol-
ka landskapet betraktat från luften eftersom vi 
har en av världens största och äldsta historiska 
kartsamlingar. Men när det gäller att tolka 
landskapet sedd från markplan, är det desto 
ovanligare.209 Bergstens fotosamling utgör ett 
viktigt källmaterial för dagens och morgon-

Bergsten under fågeljakt med sin stövare. Odaterad. foto: AWB, nr E 297, KSLA.
Bergsten fowling with his beagle hound. Undated. photo: AWB, No. E 297, KSLA.
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övre bilden: 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. 
Målningen som olyckligtvis har blivit skadad hänger idag på övervåningen i huvudbyggnadens konferensrum. 
foto: Hans Antonson, 2 augusti 2005.

top: Oil painting by A.W. Bergsten of the Lillån river’s  debouchments into the Enan river in early summer, when the 
water level was high. This painting is probably the first historical depiction showing the environs of Enaforsholms 
Gård in colour. Unfortunately it has suffered damage in the meantime, but it now hangs on the upper storey, in the 
conference room of the main building. photo: Hans Antonson, 2nd August 2005.
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dagens forskare. Termen multikonstnär är en 
mycket träffande beskrivning av Bergsten.

Efter Bergsten
Som Nils Edling skriver i sitt bidrag i denna 
bok, testamenterade A.W. Bergsten Enafors-
holm liksom en stor summa pengar 1937 att 
förvaltas av Kungl. Lantbruks akademien. Fast-

ighetens utbredning framgår av figuren på s. 
138. Det framgår inte i detalj av Bergstens tes-
tamente hur han ville att Enaforsholms Gård 
skulle förvaltas. Det formulerades som att den 
skulle användas som ”vilohem för behövande 
medlemmar av Svenska läkarekåren, företrä-
desvis lasarettsläkare”.210 Svenska läkarekåren 
ville emellertid inte ha donationen. I ett senare 

föregående sida, under: 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 till höger syns fortfarande tydligt. Området är buskigare idag än på Bergstens tid. foto: Hans 
Antonson, 2 augusti 2005.

opposite page, below: The same view as in the previous figure. This picture was taken when the water level was low. 
The Lillån river is fast-flowing, as witness all the potholes gouged into the bedrock. The stones in the preceding 
picture have now changed position completely, but the flat outcrops on the right are still clearly visible. The area 
has more undergrowth now than in Bergsten’s day. photo: Hans Antonson, 2nd August 2005.

Bergsten fiskar i Enaforsen nedanför Enaforsholms Gård. Jakt och fiske var det som lockade de första grosshand-
larturisterna till Västjämtlands fjällvärld. Odaterad. foto: AWB, nr E 296, KSLA.

Bergsten fishing in Enaforsen, downstream of Enaforsholms Gård. It was hunting and fishing that lured the first 
merchant-prince tourists to the mountains of West Jämtland. Undated. photo: AWB, No. E 296, KSLA.
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testamentstillägg skrev Bergsten att ”Enafors-
holms egendom, inmark såsom utmark, får ej 
styckas till försäljning eller på annat sätt förvan-
skas utan bibehållas i sitt nuvarande skick”.211 
Detta är en mycket tydlig formulering. Men 
av det ursprungliga testamentet framgår ock-
så att Bergstens förtrogna sekreterare, fröken 
Maria Lindström, skulle biträda advokaten 
vid verkställande av testamentet eftersom hon 
”äger noggrann kännedom om boets ställning 

och mina avsikter med detta testamente”. I ett 
brev till akademien skrev fröken Lindström att 
det var donatorns önskan:

att i en framtid … försök bör göras för att in-
rätta 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 sam-
band med att det som hittills av jorden utnytt-
jats ändå bibehålles i sitt nuvarande skick.212 

Minnessten över Alexander Wilhelm Bergsten 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 jubelfestpro-
motionen i Uppsala den 6 september 1877. foto: Hans Antonson, 2 augusti 2005.

Stone commemorating Alexander Wilhelm Bergsten, next to the foreman’s living quarters, visible in the back-
ground. The stone was erected by Miss Maria Lindström. The poem, by Viktor Rydberg, comes from a cantata 
performed at a jubilee conferment of doctorates in Uppsala on 6th September 1877. photo: Hans Antonson, 2nd 
August 2005.
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Bibehållet skick är också en mycket tydlig for-
mulering. Mer om detta kan läsas i min artikel 
om restaurering.

Termen försöksodlingar kan tolkas mycket 
brett och som framgår av Kjell Lundquists ar-
tikel i denna bok, blev det både skogsplanter-
ingar 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 istället menade 
försöksodlingar av grödor på åkermark. Som 
framgår ovan hade C.F. Liljevalch inrättat 
Medstugan som en mönstergård för jordbruk, 
med nya stora ekonomibyggnader, röjning 
av odlingsmark, dikningar, växelbruk m.m. 
Bergsten måste ha känt till Liljevalchs jord-
bruksrationaliseringar, dels eftersom Med-
stugan bara ligger drygt ett par mil norr om 
Enaforsholms Gård, dels eftersom det var en 
samtida person som drev rationaliseringarna, 
med snarlik bakgrund (industriman, gross-
handlare). 

Under andra världskriget gjorde akade-
mien inget särskilt med Enaforsholm, efter-
som byggnaderna användes som förläggning 
av militärer. Vid Holmens sydspets återfinns 
Enaforsholms Gårds andra minnessten. Den 
är av täljsten och infogades i ett träd 1943 av 
militärer som där byggde en bro. Texten ly-
der: ”Här byggde III fältjägarbat:s pionjärer 
en bro aug anno 1943. B.N.” Naturligtvis be-
drevs jordbruket vidare under kriget 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 (Lantbruks-
högskolans rektor) tog med sig studenter till 
Enaforsholm. Därefter (1948) kom Sven Gréen 
in i bilden. Han var rektor för Experimental-
fältet (platsen för det som idag är Stockholms 
universitet i Frescati), men mer om dessa två 
herrar kan läsas i Nils Edlings och Kjell Lund-
quists respektive artiklar 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 1985–88 och 
1990–93. Initiativet togs av KSLA:s dåvarande 
vice preses Fajer Fajersson tillika förädlings-
chef vid Weibullholms Växtförädlingsanstalt 
(numera Svalöf Weibull AB) och den ansva-
rige var Hans-Arne Jönsson. Syftet med för-
söken var att pröva övervintringsförmågan på 
odlingsmaterial vid Weibull eftersom klimatet 
vid Enaforsholm har, för svensk växtodling, 
mycket hårda vintrar. Däremot registrerades 
inte avkastningsförmågan. Testmaterialet var 
dels enskilda arter såsom rödklöver, vitklö-
ver, timotej, norrbottnisk rödven, foderlosta, 
hundäxing och ängsgröe, men även saluförda 
vallväxtblandningar. 1985 såddes tre samru-
tor som i tre år skördades med vägning. 1990 
genomförde man en ny sådd. I detta fall ge-
nomfördes inte någon årlig försöksmässig väg-
ning av skörden, endast observation. Varje år 
stallgödslades försöksytan. Det visade sig att 
endast timotej och möjligen ängssvingel var 
tillräckligt uthålliga under de svåra klima-
tologiska förhållanden som råder i området. 
Försöken betraktades då som värdefulla och 
resultaten tillämpades i praktiken när olika 
vallfröblandningar komponerades för kom-
mersiellt bruk. Idag är liknande försök på 
Enaforsholm inte intressanta på samma sätt 
eftersom omvärlden har förändrats genom 
en minskande mjölkproduktion i länet och 
framför allt genom att mjölkproduktionen sö-
ker sig närmare kusten. Forskningsmaterialet 
finns arkiverat hos Svalöf Weibull i Svalöf.213

Efter Olof Lidén d.ä. tog sonen, Olof Li-
dén, och sonhustrun 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 åk-
rarna. Lägderna norr om Lillån kallades för 
Smedjebacken och Storladanbacken. Det är 
samma stora lada som avses vilken fanns med 
på laga skifteskartan norr om Lillåstugan. 

Trots betesdjur har landskapet på Holmen 
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växt igen sedan Bergstens tid. Detta är mycket 
tydligt när man tolkar de historiska kartorna 
tillsammans med Bergstens fotografier och 
konstverk och jämför med nutidens situa-
tion. På Enaforsholms Gård är det skogen 
som dels har blivit tätare, dels har vuxit sig 
högre. Igenväxningen har framförallt skett på 
de marker som förr inte brukades till åker eller 
äng, exempelvis de forna betesmarkerna söder 

om åkermarken, åker- och ängsmarkernas 
kanter eller sidvalls ängen direkt nedanför Lill-
stugan. Orsaken till igenväxningen beror dels 
på försöksodlingarna av träd, men framför allt 
beror den naturligtvis på att jordbrukets för-
utsättningar har ändrats sedan Bergstens tid. 
Antalet betesdjur har blivit färre, hästen har 
ersatts av traktorn och betesvallar vid gården 
har ersatt fäbodarna osv. 

Aktuell fastighetskarta med Enaforsholms Gårds gränser markerade med röd färg. Fastighetsbeteckningen är 
Handöl 1:22, 1:25 och 2:19. källa: © Lantmäteriverket Gävle 2005. © Lantmäteriet, medgivande i2012/0936.

Current property map, with the boundaries of Enaforsholms Gård marked red. The property designation is Han-
döl 1:22, 1:25 and 2:19. source: © Lantmäteriverket Gävle 2005. © Lantmäteriet, medgivande (permission) 
i2012/0936.
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övre bilden: Snasahögvallen. Notera de timrade stugorna, hankgärdesgårdarna, träden samt alla djur. Odaterad. 
foto: AWB, nr E 092, KSLA.

under: Samma vy som föregående fotografi. Byggnaderna är sedan länge borta och träden sluter sig allt närmare. 
Invid den högra granen stod förr den närmaste av de två stugorna och bortom denna vid skogskanten stod den 
andra. Vegetationen avslöjar var gärdesgården har stått, där är den ljusare och marken torrare. foto: Hans An-
tonson, 2 augusti 2005.

top: Snasahögvallen. Notice the timbered cottages, the rope-and-post fencing, the trees and all the livestock. 
Undated. photo: AWB, No. E 092, KSLA.

below: The same view as in the preceding photograph. The buildings are long gone and the trees are steadily 
closing in. The nearer of the two cottages once stood beside the tall spruce tree, and the second was beyond it, on 
the edge of the forest. The vegetation shows where the fence used to be: it is paler there, and the ground is drier. 
photo: Hans Antonson, 2nd August 2005.
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Kaminen till den ena av de 
två fäbodstugorna vid Snasa-
högvallen, inklämd mellan två 
björkar. foto: Hans Antonson, 2 
augusti 2005.

The wood stove belonging to 
one of the two summer farm 
(shieling) cottages at Snasa-
högvallen, pent up between 
two birches. photo: Hans An-
tonson, 2nd August 2005.

Bergsten vandrade ofta förbi Snasahögval-
len, inte minst med tanke på att det var på 
vägen till jaktstugan. Han fotograferade plat-
sen många gånger. Här syns resultatet av det 
förändrade jordbruket särskilt tydligt. Av den 
ena knuttimrade stugan som fanns inritad på 
den Ekonomiska kartan från 1976, återstår bara 
ett stockvarv år 2005, resten hade multnat ner. 
Den andra knuttimrade stugan på fotografiet 
måste i senare tid ha bytts ut mot en av reg-
lar och brädpanel, för spillrorna efter en sådan 
byggnad syntes fortfarande på marken 2005. 
Järnkaminen satt fastkilad mellan två björkar. 
Spåren av fäbodbruket är dock tydliga när 
man vandrar i området. Man märker omedel-
bart när fäbodens marker tar vid, helt plötsligt 
vadar man fram i hav av fjällskallra, blåklocka, 
humleblomster, midsommarblomster och 
slåtter fibbla. 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, dvs. 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 såväl ett pensionat, 
lantbruk som en utbildningsplats. Man kan 
därför säga att det traditionella Enaforsholm 
lever vidare men med nya inslag som stiftel-

sen har introducerat. Stiftelsen har dessutom 
satt sin prägel på omgivningarna. Det tydli-
gaste är tvivelsutan försöksträdgården och 
skogsplanteringarna som Lundquist respek-
tive Sandström och Rytorp skriver om i två 
av bokens artiklar. 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. En avloppsanläggning har grävts ned i 
den södra åkern, utbyggnaderna på Stora hu-
sets gavlar har rivits och skiffertaket bytts mot 
eternit, sedan till plåt osv. 

Idag finns totalt 50 bäddar på Enafors-
holm. Även om vintersäsongen är mycket 
längre än sommarsäsongen är det i regel un-
der sommarsäsongen som flest bäddar hyrs 
ut. Turisterna utgör Enafors vardag. De kliver 
på och av tåget vid stationen och vandrar väg 
E14 till and ra sidan forsen där vandringsleden 
mot Snasahögarna tar vid. Men de ser inte 
mycket av Enaforsholm eftersom deras vand-
ringsväg går vid sidan av gården. Vid forsen 
står ständigt fiskare utmed klippkanterna och 
brofundamenten. Det är tydligt hur viktigt 
fisket är för turistnäringen. Även om om fler-
talet fjällvandrare inte finner sin väg till Ena-
forsholm har man på Holmen anlagt en pro-
menadslinga för turister, gäster och besökare 
som bl.a. utnyttjar den gamla vägen söderut. 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 68-150



vid fjällets fot 141

landskapet i västjämtland och vid enaforsholm

Den utgår från Lillstugan, fortsätter runt hela 
Holmen för att mynna ut vid båthuset in-
till Lillåns mynning. 1998 anlades grillplatser 
med bänkar och bord utmed slingan. På flera 
ställen finns dessutom informationsskyltar 
för den vetgirige om den omgivande natu-
ren. Motsvarande finns dock inte för kultu-
ren trots att den fortfarande präglar Holmen 
mest. Det finns vedeldade varmbadkar vid 
strandkanten till Enan. I huvudbyggnaden 
serveras 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. Hävden av markerna 
har upprätthållits. De näst senaste förval-
tarna, Marie och Tore Sjölund drev Enafors-
holms Gård 2002–07 med ett jordbruk baserat 
på djurskötsel med sju tackor som stod för 
betet vid rättarebostaden, gårdstunet och res-
ten av Holmen. Även slåtter av hö skedde på 
åkrarna norr om Lillån. På den Ekonomiska 
kartan från 1976 är det endast Enaforsholms 
Gård som fortfarande hade kvar åkermark 
i produktion även om några är igenlagda. 
Åkrarna norr om Lillån blev så sent som år 
2004 både plöjda och insådda till vall vilket 
är ovanligt i Västjämtland. Hela detta kart-
blad visar att övriga fastigheters åkermark har 
lagts igen och situationen är densamma idag. 
Vissa röjningar är genomförda i Skogsvårds-
styrelsens regi, men dessa röjningar har till-
sammans 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 exempelvis fri utsikt från 
utsiktstornet mot Snasahögarna eller slåtter av 
sidvallsängarna. Förutsättningarna är stora att 
nå den landskapsbild Bergsten hade för nät-
hinnan, eftersom det vid Enaforsholms Gård, 
till skillnad från många svenska natur- och 
kulturreservat, är mycket väldokumenterat i 

bild. Mer om detta kan läsas i min artikel om 
restaurering i denna bok. 

Man skulle även kunna tänka sig en plan 
för delar av byggnadsbeståndet, exempelvis 
restaurera utsiktstornet eller återskapa utsikts-
paviljongen med sitt spektakulära läge på 
klippkanten ovanför Enaforsen. På 1990-talet 
då aktiebörsen gick bra hade stiftelsen långt 
framskridna planer på att återuppbygga ut-
siktstornet. Det röjdes träd och man lät år 
2001 ta fram byggnadsritningar (se Seberbrink, 
Rutgersson och Antonsons artikel). Även om 
detta drar ut på tiden, bör man redan nu hind-
ra det fortsatta förfallet av tornets grundmur 
så att frostsprängningen av murlivet inte till-
tar 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 därefter korsa Enan med en 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 A.W. Bergsten. 

Men för att detta skall bli verklighet måste 
Enaforsholms Gård förändras på ett antal 
punkter. Till att börja måste man bestämma 
sig för vilken typ av landskap som är slutmå-
let. Bergstens eget slutmål var att egendomen 
inte fick förvanskas utan skulle bibehållas i sitt 
nuvarande skick. Tack vare alla bilder vet vi 
i vilket skick landskapet befann sig på hans 
tid (se i artikeln om restaurering). Under 
Bergstens tid och tiden efter, då akademien 
tog över förvaltningen, har stora förändringar 
skett med regelbundna restaureringar av bygg-
nader såväl interiört som exteriört varav den 
senaste var 2008 (se Seberbrink, Rutgersson 
och Antonsons artikel). Detsamma gäller även 
trädgården som genomgått stora och små för-
ändringar (se Lundquist respektive Sandström 
och Rytorps artiklar). Stiftelsen bör ta långsik-
tiga beslut för den framtida skötseln anpassad 
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till tiden. Med detta menas att man aktivt, 
tillsammans med förvaltarna, kan söka stöd 
och hjälp vid olika regionala myndigheter för 
hävd av exempelvis större arealer kulturmar-
ker eller restaurering av byggnadsbeståndet. 
Man kan överväga att starta projekt inom ra-
men för EU:s regionalstöd, kanske för flotten 
över Enan, kanske för att ändra vandringsle-
den mot Snasahögarna, kanske för att starta 
en förädlingsverksamhet av jordbrukets pro-
dukter osv., ingen tanke är omöjlig. De igen-
växta markerna kan restaureras och det måste 
till fler djur som betar landskapet. Fler djur 
kräver större marker som ger vinterfoder. Med 
tanke på att markerna runt Enafors ligger för 
fäfot är mark inte en bristvara. Under perioder 
har gården och markerna knappt synts från 
väg E14 p.g.a. alla träd. Vill man att en unik 
kulturmiljö skall kunna utnyttjas och leva vi-
dare måste den också kunna upplevas. 

Sedan juli 2007 sköts fastighetens jordbruk 
och förvaltning av Bo Berglund och Ingalill 
Samuelsson. Verksamheten Enaforsholms 

Fjällgård, drivs numera i bolagsform (AB Ena-
forsholm) vilket inregistrerades av akademien 
den sista juli samma år och vars syfte är att 
”Bolaget ska, i donator A.W. Bergstens anda 
utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, 
kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och 
ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.214 
Med en halvtidsanställning och timarbetare 
genererar företaget två årsarbetstjänster. Jord-
bruket bygger på boskapsskötsel. På gården 
finns 30 får och lamm samt 2 nötkreatur som 
står för betet vid gårdstunet, rättarebostaden 
och resten av Holmen. Det är den ekonomis-
ka föreningen Fjällbete, i vilken Bo och Inga-
lill är medlemmar, som står för djuren. Efter 
slakt används köttet i restaurangen. Vallarna 
betas och slås efteråt, ibland före. 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 ef-
ter Alexander Wilhelm Bergstens tid. Några 

Enaforsholms Gårds nuvarande förvaltare, Bo Berglund och Ingalill Samuelsson, framför entrén till Stora huset 
påsken 2012. foto: John Olsen, 5 april 2012. Till höger Fjällgårdens nya logotype.

Enaforsholms Gård’s present-day managers, Bo Berglund and Ingalill Samuelsson, in front of the Big House en-
trance, Easter 2012. photo: John Olsen, 5th April 2012. To the right Fjällgården’s new logotype.
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tankar om framtiden har också dryftats. I när-
mast kommande avsnitt skall några av Stif-
telsens verksamheter vid Enaforsholms Gård 
beskrivas närmare. Det är vegetationsprofilen, 
skogsförsöken, försöksträdgården och allmänt 
om floran på fjället. 
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Ann-Britt Karlsson som hjälpt till med arbetet 
att återfinna och dokumentera rutorna.

lénström, carl august emanuel 
av Hans Antonson
Tack till både Tekn. dr Göran Blomqvist för 
hjälp med släktforskning och till bibliotekarie 
Mats Berggren för hjälp med eftersökning av 
Lénströms publikationer. 

fisket i västra jämtland – en viktig 
och omstridd resurs
av Ingemar Näslund
Tack till Anders Dahlen, Fritz Jönsson, Stefan 
Magnusson och Sven Ringvall.
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Hans Antonson
antonson, hans, född 1963 i Stockholm. 
Han tog examen i arkeologi, geovetenskap, 
geografi och kulturgeografi. Doktor i kultur-
geografi år 2004 på en avhandling om land-
skapsförändringar i Jämtland mellan 1000 och 
1750. 1994–98 arbetade han som utredare och 
expert vid länsstyrelsen i Södermanlands län, 
Riksantikvarieämbetet och Jordbruksdeparte-
mentet. Sedan 1999 har Antonson arbetat som 
forskare vid Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut (VTI) i Linköping. Forskningen 
har varit inriktad på miljöfrågor (främst land-
skap), planeringsprocesser och körbeteende. 
Antonson driver en egen jordbruksfastighet i 
Småland på fritiden. 

hans.antonson@vti.se; hans.antonson@lundsbol.se

antonson, hans, was born in 1963 in Stock-
holm. Graduating in archaeology, geoscience, 
geography and human geography, he gained 
a Ph.D. in human geography in 2004 with a 
dissertation on landscape change in the prov-
ince of Jämtland, 1000–1750. In 1994–98 he 
worked as an investigator and expert for the 
Södermanland County Administrative Board, 
Sweden’s National Heritage Board, and the 
Ministry of Agriculture, Fisheries, and Food. 
Since 1999 he has been a senior researcher at 
VTI (the Swedish National Road and Trans-
port Research Institute) in Linköping. His re-
search interests include environmental issues 
(primarily landscape), planning procedure, 
EIA, and driving behaviour. In his spare time, 
Antonson runs a farm of his own in the prov-
ince of Småland. 

hans.antonson@vti.se; hans.antonson@lundsbol.se

Roger Bergström
bergström, roger, född 1946 i Norrala sock-
en i Hälsingland. Han tog examen i kvartär-
geologi, botanik och zoologi med senare fokus 
på växtekologi. Doktor i växtbiologi 1987 vid 
Uppsala universitet med en avhandling om 
älgens betesmönster och trädens betesrespon-
ser. Bergström har arbetat som forskare vid 
Svenska Jägareförbundets forskningsavdel-
ning 1977–2001 och deltid vid SLU i Umeå 
under 1990-talet. Sedan 2002 är han anställd 
som forskare vid Skogforsk, Uppsala. Docent 
från och med 1997 och adjungerad professor 
1999–2008 vid SLU i Umeå. Pensionär sedan 
hösten 2012. Forskningen har varit fokuserad 
på stora växtätare och deras påverkan på väx-
ter, vegetation och ekosystem. Studierna har 
främst gjorts i svenska skogar och savanner 
i Botswana. Med avstamp i släkt- och hem-
bygdsforskning har Bergström på senare tid 
intresserat sig för viltets och viltförvaltningens 
historia.

roger.bergstrom@skogforsk.se

bergström, roger, was born in 1946 in the 
parish of Norrala in the province of Hälsing-
land. He graduated in quaternary geology, 
botany and geology, subsequently specialis-
ing in plant biology. He obtained a Ph.D. in 
plant biology at Uppsala University in 1987 
with a dissertation on moose browsing pat-
terns and tree responses to browsing. He has 
worked as a researcher at the Swedish Associa-Swedish Associa-
tion for Hunting and Wildlife Management 
(1977–2001), and part-time at SLU in Umeå in 
the 1990s. Since 2002 he has been a researcher 
at Skogforsk in Uppsala. He was made a do-
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cent in 1997, and was an adjunct professor at 
SLU in Umeå (1999–2008). Retired since fall 
2012. His principal research interest is large 
herbivores and their impact on plants, vegeta-
tion, and ecosystems. His studies have been 
conducted mainly in Swedish forests and the 
Botswana savannah. Drawing on develop-
ments in genealogy and local history, he has 
recently been working on the history of Swed-
ish wildlife and wildlife management. 

roger.bergstrom@skogforsk.se

Åke Bruce
bruce, åke, född och uppvuxen i Göteborg 
1941. Han studerade medicin vid Göteborgs 
universitet och blev läkare 1968. Med. dok-
torsgrad 1974 vid Göteborgs universitet på en 
avhandling om fosfolipider i skelettmuskula-
tur. Docent i klinisk nutrition samma år och 
från 1976 först laborator och senare professor 
vid Statens Livsmedelsverk. Den vetenskap-
liga inriktningen under senare år har varit 
nutritionsepidemiologi och nutritionspolitik. 
Under alla år varit mer eller mindre flitig ama-
törbotanist och -ornitolog.

akebruce@gmail.com

bruce, åke, was born in Gothenburg (Göte-
borg) in 1941 and grew up there. He studied 
medicine at Gothenburg University, quali-
fying as a physician in 1968. He gained his 
M.D. at Gothenburg University in 1974 with 
a dissertation on phospholipids of the skeletal 
muscle. He became a docent, clinical nutri-
tion, that same year and, in 1976 assistant 
professor, and subsequently full professor (ap-
plied nutrition) at the Swedish National Food 
Administration. 

akebruce@gmail.com

Kjell Danell 
danell, kjell, född 1946 i Luleå med uppväxt 
i Kalix i Norrbotten. Han tog en examen i 
botanik, kemi, miljövård och zoologi. Doktor 
i ekologisk zoologi vid Umeå universitet 1978 
på en avhandling om spridning och effekter av 

en invaderande djurart (bisam). Anställningar 
som forskare vid Umeå universitet och SLU i 
Umeå samt som biträdande huvudsekreterare 
vid Statens råd för skogs- och jordbruksforsk-
ning (SJFR). Professor i viltekologi vid SLU i 
Umeå sedan 1988. Danell är intresserad av in-
teraktioner mellan växter och växtätare, popu-
lationsekologi och naturresursförvaltning och 
på senare tid alltmer intresserad av historiska 
tillbakablickar inom dessa områden. Han har 
bedrivit fältarbete i boreala skogar samt på den 
arktiska tundran och afrikanska savannen.

kjell.danell@vfm.slu.se; kjell_danell@hotmail.com

danell, kjell, was born in 1946 in Luleå and 
grew up in Kalix in the province of Norrbot-
ten. He graduated in botany, chemistry, en-
vironment conservation and zoology. He ob-
tained a Ph.D. in ecological zoology at Umeå 
University in 1978 with a dissertation on the 
spread and impact of an invasive animal species 
(muskrat). He has been a researcher at Umeå 
University and at SLU in Umeå, and deputy 
principal secretary of the Swedish Council 
for Forestry and Agricultural Research (SJFR). 
He has been professor of wildlife ecology at 
SLU in Umeå since 1988. His research interests 
include the interaction between plants and 
herbivores, population ecology, and the man-
agement of natural resources, while in recent 
years he has worked increasingly on the his-
toriography of these fields. He has conducted 
field-work in boreal forests, and in the Arctic 
tundra and African savannah. 

kjell.danell@vfm.slu.se; kjell_danell@hotmail.com

Nils Edling
edling, nils, född 1961 i Stockholm där han 
också växte upp. Historiker. Fil.dr i historia 
1996 på en avhandling om egnahemsfrågan i 
svensk politik omkring sekelskiftet 1900. Se-
dan disputationen forskare och lärare vid Hi-
storiska institutionen, Stockholms universitet, 
med avbrott för längre gästforskaruppehåll i 
London och Köpenhamn. Han antogs som 
docent i historia 2006, blev ord. universitets-
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lektor 2009 och var prefekt för en institu-
tion inom lärarutbildningen vid universitetet 
2007–11. Nils Edling har huvudsakligen fors-
kat om socialpolitik och välfärd under 1800- 
och 1900-talen, bland annat om arbetslöshet i 
Danmark, Norge och Sverige 1850–1920, men 
i publikationslistan finns även två böcker om 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Den 
första av dem, För modernäringens moderniser-
ing från 2003, undersöker i två studier akade-
miens tillkomst och historia fram till 1820, och 
den andra, den omfångsrika De areella näring-
arnas välgörare från 2010, handlar om akade-
miens alla förvaltade stiftelser och personerna 
och institutionerna bakom donationerna.

nils.edling@historia.su.se

edling, nils, was born in 1961 in Stockholm, 
where he also grew up. He obtained his Ph.D. 
in history in 1996, with a dissertation on the 
rural social question, homestead politics and 
small-scale farming in Sweden in and around 
1900. Since the 1990s, Edling has been lecturer 
and researcher in the Department of History, 
Stockholm University, and during this time 
has spent extended periods as visiting research 
fellow in London (1997–98) and Copenhagen 
(2001–02). He was appointed Docent in 2006 
and senior lecturer in History in 2009, and 
was head of a teacher education department at 
the university between 2007 and 2011. Edling’s 
main research interests are the history of social 
policies and welfare in the 19th and 20th cen-
turies, such as the genesis of unemployment 
in Denmark, Norway and Sweden 1850–1920, 
but his publication list also includes two 
books on the Royal Academy of Agriculture 
of Forestry. The first one, Modernizing the Pri-
mary Industry, published in 2003, studies the 
foundation and early years of the Academy up 
to 1820, and the second, The Benefactors of the 
Green Industries, published in 2010, is a major 
study of the many foundations administered 
by the Academy and of the persons and or-
ganisations who endowed them.

nils.edling@historia.su.se

Margareta Ihse
ihse, margareta, född 1943 i Hässleholm, fil.
mag. 1966 vid Lunds universitet i kemi, bota-
nik, zoologi. Doktor i naturgeografi 1979 vid 
Stockholms universitet på en avhandling om 
flygbildstolkning av vegetation – metodstu-
dier för översiktlig kartering. Därefter huvud-
sakligen verksam vid Stockholms universitet, 
men har föreläst vid flertalet svenska universi-
tet. Docent 1986 i fjärranalys med naturvårds-
inriktning på Naturvårdsverkets speciella fors-
kartjänst, 1992 universitetslektor i miljövård 
och 1997 professor i ekologisk geografi. Vice 
preses vid KSLA 2000–03. Forskningen har 
varit inriktad på naturvårds- och miljöfrågor, 
dels med metodik för IR, dels på förändringar 
i landskapet, speciellt kulturlandskapet, och 
deras betydelse för biodiversitet.

margareta.ihse@natgeo.su.se

ihse, margareta, born 1943 in Hässleholm, 
BSc 1966 at Lund University (chemistry, bota-
ny, zoology), PhD in 1979 in Physical Geogra-
phy at Stockholm University, on a thesis of air 
photo interpretation of vegetation – methodo-
logical studies for medium scale mapping. She 
has worked mainly at Stockholm University, 
becoming, in 1986, docent in remote sensing 
for nature conservation (a post endowed by 
the Swedish Environmental Protection Agen-
cy, SEPA), and subsequently senior lecturer in 
environmental sciences (1992) and professor 
of ecological geography (1997). Between 2000 
and 2003 she was KSLA Vice President. The 
focus of her research is on nature conservation 
and environmental questions, with methods 
for inventory and monitoring from CIR aerial 
photos, and landscape ecological change stud-
ies of biotopes in the cultural landscape and 
the effects of biodiversity.

margareta.ihse@natgeo.su.se

Kjell Lundquist
lundquist, kjell, 1955–2011, föddes och 
bodde i Lund, Skåne. Han tog examen i agro-
nomi och landskapsarkitektur. Agronomie 
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doktor i landskapsarkitektur vid SLU, Alnarp, 
på en avhandling om krolliljans introduktion 
och tidiga historia spridning i Sverige från 
1700-talet. Anställdes som universitetsadjunkt 
i Landskapsarkitektur 1995 vid SLU, Alnarp. 
Docent vid samma institution 2010. Ansva-
rade för Enaforsholmskursen ett tjugotal år 
fram till 2010 och var bland många heders-
uppdrag ledamot i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademin (innefattande Styrelseledamot 
i AB Enaforsholm; Ledamot i Nämnden för 
de Areella Näringarnas Historia).

lundquist, kjell (1955–2011), was born and 
lived in Lund, Skåne. He graduated in agron-
omy and landscape architecture. He gained 
his Ph.D. in agricultural science at SLU, Al-
narp, with a dissertation on the introduc-
tion and early history of the Turk’s-cap lily 
in 18th century Sweden. He joined the staff 
of SLU, Alnarp, in 1995 as an assistant profes-
sor of landscape architecture in 1995, becom-
ing a docent in the same department in 2010. 
For twenty or more years, until 2010, he took 
charge of the Enaforsholm course, and among 
many other honorary appointments was a 
member of the Royal Academy of Agriculture 
and Forestry (KSLA), in which capacity he was 
also a director of AB Enaforsholm and a mem-
ber of the Standing Committee of the Unit 
for Forest and Agricultural History

Ingemar Näslund
näslund, ingemar, född 1957 i Åsele och 
uppväxt i Vilhelmina i södra Lappland. Han 
tog examen på Biologlinjen. Doktor i fiskbio-
logi vid SLU i Umeå 1991 med en avhandling 
om näringsvandring hos öring och röding i 
fjällvatten. 1981–99 arbetade han som forskare 
vid Umeå universitet och SLU, samt vid Fis-
keriverkets försöksstation i Kälarne, Jämtland. 
Forskningen har varit inriktad på fiskbiologi i 
strömmande vatten samt vattenbruk. Docent 
vid SLU i Umeå sedan 2001. Näslund anställ-
des 1999 vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och 

har sedan dess arbetat med miljöövervakning 
och vattenmiljöfrågor. Under senare år allt-
mer intresserad av fiskbiologi och fiske i ett 
historiskt perspektiv, vilket bland annat lett 
till utgivningen av en bok om vattnens histo-
ria i Vålådalenområdet.

ingemar.naslund@lansstyrelsen.se

näslund, ingemar, was born in Åsele in 1957 
and grew up in Vilhelmina, southern Lapland. 
After first taking a biology degree, he gained 
his Ph.D. in fish biology at SLU (the Swedish 
University of Agricultural Sciences), Umeå, 
1991, with a dissertation on Partial migration 
and the development of seasonal habitat shifts 
in brown trout and char. Between 1981 and 
1999 he did research work at Umeå University 
and SLU, and also at Kälarne, Jämtland, the 
research station operated by the then National 
Board of Fisheries. 

The focus of his research has been on fish 
biology in flowing water and on aquaculture. 
He has been a docent at SLU since 2001. In 
1999 Näslund joined the staff of the Jämtland 
County Administrative Board, and since then 
has worked with environmental monitoring 
and water environment issues. His interest in 
recent years has increasingly turned to fish bi-
ology and fisheries in a historical perspective, 
resulting among other things in the publica-
tion of a book on the history of the waters of 
the Vålådalen region.

ingemar.naslund@lansstyrelsen.se

Daniel Rutgersson
rutgersson, daniel, född 1981 på Tjörn. Be-
byggelseantikvarie. Master i kulturvård 2009 
på en uppsats kring urbanmorfologi som me-
tod för identifiering av kulturhistoriska karak-
tärsdrag i stadslandskap. Under 2010 arbetade 
han inom den privata sektorn och upprättade 
planeringsunderlag för kommuner över hela 
Sverige. Sedan början av 2011 är han anställd 
vid Tjörns kommun som planarkitekt.

daniel.rutgersson@tjorn.se
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rutgersson, daniel, was born in 1981 on 
the island of Tjörn. A specialist in building 
reconstruction and sustainable development, 
he gained his Master’s in conservation (built 
environment) with an essay on urban mor-
phology as a method for identifying heritage 
characteristics of the urban landscape. In 2010 
he was active in the private sector, drawing up 
planning documentation for local authorities 
all over Sweden. At the beginning of 2011 he 
became a planning architect with the Munici-
pality of Tjörn.

daniel.rutgersson@tjorn.se

Maja Rytorp
rytorp, maja, född 1982 i Göteborg. Hon tog 
sin landskapsarkitektexamen 2010 på Sveri-
ges lantbruksuniversitet i Alnarp. Titeln på 
examensarbetet var ”Om att skapa en data-
bas över Enaforsholms fjällträdgårds 60-åriga 
växtförsök”. Parallellt med studierna var Maja 
Rytorp under 2007 anställd som kursledare i 
trädgårdsdesign vid Medborgarskolan i Mal-
mö. 2006–08 var hon en av två trädgårdsmäs-
tare vid Enaforsholms fjällträdgård. Sedan 
2008 har hon varit anställd på Stad & Land-
skap (Malmö kommun) som yrkesverksam 
landskapsarkitekt. I sin strävan att fördjupa 
sig i sitt yrke har Maja Rytorp genom stipen-
dier och resor kunnat utforska sitt yrke på nya 
marker, här kan nämnas tre veckors studier 
vid Universitet i Kyoto 2009. Nästa projekt 
utanför arbetet kommer att bli till hösten 2012 
för att studera morisk arkitektur och träd-
gårdshistoria i Sydspanien och Marocko. 

maja.rytorp@cstadlandskap.se

rytorp, maja, was born in Gothenburg in 
1982 and graduated as a landscape architect 
in 2010 at the Swedish University of Agricul-
tural Sciences, Alnarp. Her degree thesis was 
entitled (in Swedish) “Creating a database of 
60 years’ plant experimentation at the Ena-
forsholm Mountain Garden”. Parallel to her 
studies, she was engaged in 2007 as garden de-
sign course moderator by the Citizen School 

(Medborgarskolan) adult education associa-
tion in Malmö. Between 2006 and 2008 Maja 
Rytorp was one of two master gardeners at 
the Enaforsholm Mountain Garden. She has 
been a practising landscape architect with 
Stad & Landskap (Municipality of Malmö) 
since 2008. Bursaries and travel have enabled 
her, as part of her professional advancement, 
to explore her profession in “fresh fields and 
pastures new”, e.g. by studying at the Uni-
versity of Kyoto for three weeks in 2009. Her 
next off-work project, in the autumn of 2012, 
will be a study of Moresque architecture and 
horticultural history in southern Spain and 
Marocco.

maja.rytorp@cstadlandskap.se

Maria Sandström
sandström, maria, född 1969 i Skellefteå. 
Hortonom vid SLU Alnarp och fil.kand. i fö-
retagsekonomi från Umeå Universitet. 1999– 
2003 lärare på Grans Naturbruksskola i Öje-
byn. Egen företagare inom trädgårdsbran-
schen från 2003. Arbetar med marknadsföring 
och försäljning i ett familjeföretag sedan 2007. 
Arbetade i Enaforsholms fjällträdgård 1997–99 
och har sedan 2011 tagit över ansvaret för den-
samma. Sandström är svampkonsulent och 
ofta anlitad som kursledare på höstarna.

maria@sandstrominnovation.se

sandström, maria, was born in 1969 in Skel-
lefteå. MSc. in horticulture at SLU, Alnarp and 
BSc. in social science with a major in business 
administration at Umeå University. Between 
1999 and  2003 she taught at Gran Agricultural 
College, Öjebyn. She has been self-employed 
in horticulture since 2003, but since 2007 has 
been mainly concerned with marketing and 
sales in a family-run business. She worked in 
the Enaforsholm experimental garden as a 
student between 1997and 1999, becoming its 
manager in 2011. Sandström is a mushroom 
consultant at Umeå University and is often 
engaged as a course leader in the autumn.

maria@sandstrominnovation.se
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Madelene Seberbrink
seberbrink, madelene, född 1983 i Göteborg. 
Bebyggelseantikvarie. Master i kulturvård 
2009 med en uppsats som behandlade post-
industriella transformeringsprocesser i Göte-
borg utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Efter examen fortsatte Madelene att studera 
vid Chalmers tekniska högskola och är sedan 
början av 2011 anställd vid Göteborgs stads-
byggnadskontor som antikvarie och utredare.

madelene.seberbrink@sbk.goteborg.se

seberbrink, madelene, was born in (Göte-
borg) Gothenburg in 1983. A specialist in 
building reconstruction and sustainable de-
velopment, she gained her Master’s in con-
servation (built environment) with an essay 
addressing post-industrial transformation 
processes in Gothenburg in the light of cul-
tural history. After graduating, Madelene con-
tinued her studies at the Chalmers University 
of Technology, and since 2011 has been a con-
servator and investigator at the Gothenburg 
City Planning Office.

madelene.seberbrink@sbk.goteborg.se
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