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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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i jämtland liksom i övriga delar av Sve-
rige har jakten varit en betydelsefull del av 
hushållningen under mycket lång tid. Men 
denna betydelse har varierat i omfattning över 
seklen och vi ser stora förändringar under de 
två senaste århundradena. I början av 1800-ta-
let konstaterade landshövdingarna i sina års-
berättelser att jakten i Jämtland fortfarande 
bidrog till en icke obetydlig inkomst.1 Ett 
halvsekel senare konstaterades att jakten bara 
lokalt kunde anses vara en binäring2 och mot 
slutet av seklet hade denna näring eller binär-
ing starkt avtagit.3 Under århundradets senare 
del började en ny utveckling, inte minst på 
fjäll och i fjällnära områden i Västjämtland. 
Turister med olika intressen, däribland jakt, 
börjar se dessa områden som viktiga resmål.

Såsom ett jagtens förlofvade land och dertill 
rikt på storartade naturskönheter förfelar Jemt-
land ej att på jägaren eller naturvännen utöfva 
en viss dragningskraft. Och att denna i verklig-
heten ej är så liten, derom vitnar den år från år 
växande strömmen av turister, under det att de 
första augustiveckorna ditföra en utvald skara 
af fogeljägare, hvilka å fjellplatåerna i hjertat av 
”alplandet” egna ett eller annat tiotal af dagar 
åt den lockande och jemförelsevis nymodiga 
ripjagten för fogelhund.4 

Flera av turistjägarna var välbärgade företa-
gare eller personer med höga positioner i sam-
hället. De arrenderade eller köpte jaktmarker 
i Västjämtland och några uppförde ståtliga 
jaktvillor. Grosshandlare A.W. Bergsten var en 

av dessa. Som ett ramverk till Bergstens vistel-
se och jakt i såväl Västjämtland som Enafors-
holm diskuterar vi i det följande viltets och 
jaktvårdens utveckling från äldsta tider fram 
till idag. Särskild vikt läggs vid årtiondena 
kring sekelskiftet 1800/1900 och vid den jakt 
som Bergsten själv bedrev.

Den äldsta tiden
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.).

På flera platser i landskapet Jämtland finns 
hällristningar av bl.a. älg, exempelvis vid 
Håltbergsudden och Landverk vid Ånnsjön 
i Åre socken samt vid Glösabäcken i Alsens 
socken och Gärdesforsen i Offerdals socken. 
Hällristningar är generellt sett svåra att datera. 
Genom att gräva ut närbelägna boplatser och 
genom att använda C14-tekniken kan de da-
teras någorlunda säkert. Tidsspannet är dock 
stort, från stenålderns senmesolitikum (5500–
4000 f.Kr.) till bronsåldern (1700–500 f.Kr.).5

Människorna under stenåldern levde av 
jakt, där älg förefaller ha varit ett eftertraktat 
byte. Vid boplatserna påträffas bl.a. härdar 
och kokgropar, pilspetsar av skiffer och kvart-
sit, skrapor av flinta och kvarts samt stora 
mängder avslag och splitter från redskapstill-
verkning. Det är endast flintan som inte finns 
lokalt, varför den kan sägas utgöra spår av ett 

Jakt som näring och livsstil i Jämtland 
och Enaforsholm

roger bergström, kjell danell & hans antonson
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tidigt och långväga handelsutbyte. På boplat-
serna har arkeologerna grävt fram ben av bl.a. 
älg och bäver.6 

Boplatserna och ristningarna till trots så 
är en av landskapets i särklass vanligaste forn-
lämningstyp fångstgropen. En fångstgrop är, 
precis som det låter, en grävd grop i marken 
som en gång i tiden användes för djurfångst. 
Genom fornminnesinventeringen har man 
påträffat stora fångstgropssystem med upp till 
ett 70-tal gropar i exempelvis Ånnsjöområ-
det.7 Groparna ligger då på rad med några tio-
tals meters mellanrum i strategiska lägen där 

djuren hade sina vandringsvägar. Men också 
enstaka fångstgropar förekommer, och det är 
inte ovanligt att de har placerats i en trång 
passage där djuren tvingades att gå, exempel-
vis i en sänka mellan två berg. Även fångst-
groparna har varit föremål för arkeologiska ut-
grävningar och dateringarna spänner över en 
period från stenålderns sista del, neolitikum, 
till 1500-talet,8 men av skriftliga källor framgår 
att de användes ända in på 1800-talet.9 Älgen 
vandrar mellan sina sommar- och vinterbeten 
och det är detta vandringsmönster som dåti-
dens jägare försökte dra nytta av genom bl.a. 

Jakten har en lång tradition i Jämtland och under lång tid var den en allmogejakt som hade till syfte att skaffa mat-
nyttigt villebråd. Dagens jakt är slut och Johan Herman återvänder med jaktkamrat, hund och bössa. Hans hustru 
Katarina kärnar mjölk. Året är 1905. foto: Eric Persson, Jämtlands läns museums arkiv nr B766.

Hunting goes back a long way in Jämtland, and for a long time it was a matter of ordinary country folk shooting or 
trapping for the pot. The day’s hunt is over, and Johan Herman is returning home with a fellow-hunter, dog and gun. 
His wife Katarina is churning milk. It is 1905. photo: Eric Persson, Jämtland County Museum Archives No. B766.
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Samemissionären Jon Larsson på jakt ca 1902. foto: Nils Thomasson, Jämtlands läns museums arkiv nr NTh12524.

Same missionary Jon Larsson out hunting, c. 1902. photo: Nils Thomasson, Jämtland County Museum Archives 
No. NTh12524.

Stenålderspilspetsar av skiffer och kvarts påträf-
fade vid arkeologiska utgrävningar intill Ånnsjön i Åre 
socken. Den långa pilspetsen är ca 11 cm lång. foto: 
Statens historiska museum. Jämtlands läns museums 
arkiv.

Stone Age slate and quartz arrowheads discovered 
during archaeological investigations near Ånnsjön 
lake in the parish of Åre. The long arrowhead measu-
res about 11 cm. photo: Swedish National Historical 
Museum. Jämtland County Museum Archives.

fångstgropar som placerades mitt över vand-
ringsvägarna.

Medeltiden
Stora delar av vår historia är höljda i dunkel 
genom det knapphändiga källäget. Det är 
först genom de medeltida breven (diplom) 
som det går att få en viss inblick i den jämt-
ländska jaktens historia. Medeltiden i Sverige 
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sträcker sig mellan 1050–1500 e.Kr. Av den 
norska Frostatingslagen från 1260, som gällde 
i Jämtland, framgår av första arrendebalken 
att man på annans mark varken fick jaga (an-
nat än om det gällde varg, räv och utter) eller 
gräva fångstgropar (s.k. djurgravar).10 

År 1948 sammanfattade Nils Ahnlund de-
lar av den medeltida situationen.11 I ett brev 
av kung Håkon (1270–1319) från augusti år 
1301 accepterar han inte några avsteg från den 
gamla rätten till skidskytte av älg. I ett annat 
brev, som gällde gränser från 1300-talets första 

Hällristningar i Landverk, Åre socken. foto: Ronnie Jensen, Jämtlands läns museums arkiv.

Prehistoric rock carvings at Landverk, parish of Åre. photo: Ronnie Jensen, Jämtland County Museum Archives.

Teckning av en ”elg- eller rengrop” tecknad 
av Nils Månsson Mandelgren 1869. källa: 
Mandelgren 1979, s. 109.

“Moose or reindeer pit” drawn by Nils 
Månsson Mandelgren, 1869. source: Man-
delgren 1979, p. 109.
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hälft,12 används det norska ordet ”veide” för 
jakt och både älg och ekorre nämns. Ekorre 
jagades för skinnets skull och älgen för sitt 
kött, horn och hud. På medeltiden var skinn 
Sveriges viktigaste exportvara, eftertraktad av 
olika kungahus i hela Europa,13 och handeln 
var omfattande. Englands kung Henry III:s 
(1216–1272) agent köpte gråskinn (ekorre) från 
norrmän på Boston fair.14 Det finns ingen an-
ledning att tro att handelsvägarna hade ändrat 
sig under senmedeltid. Uppgifter gör nämli-
gen gällande att engelsmännen importerade 
skinn genom Hansans försorg under slutet 
av 1300-talet. Skinnen kom från Nordvästeu-
ropa.15 Detta kan bara betyda att skinnhandeln 

var omfattande i Jämtland under medel tid och 
tidigmodern tid, och säkerligen en viktig in-
komstkälla för bönderna. Ett tema som åter-
kommer i de medeltida diplomen är fångst-
groparna, eller älggravarna som de kalla des. 
Fångstgroparna måste ha varit en värdefull 
tillgång eftersom de nämns i handlingarna så 
många gånger vid köp, byten och arv. De var 
enskild egendom oavsett om de låg på en all-
männing eller annans mark, och låg de på kro-
nans mark betalade man avrad (skatt/avgift) 
till kronan. I ett brev från 1441, från gården 
Ösa, Ås socken, säljer Peter Ottarsson till Ketil 
Nilsson ”halv älgsgården och allt det jag ägde 
östan för Sännån, alla nyttigheter mig tillhörde 

Denna historiska karta är unik i så måtto att den visar ett fångstgropssystem, ”Elggrafwar” och intill ligger ”Elg-
gårdzberget”. Kartan gjordes 1695 av lantmätaren Johan Werwing över byn Näset i Fjällsjö socken, Strömsund 
kommun, Jämtlands län. Man kan tydligt se att det går en trähägnad (sneda streck) mellan groparna (streckade 
punktcirklar). källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, Akt: X2:141–142.

This historical map is unique in that it shows a system of trapping pits, “moose graves”, adjoining “Elggårdz-
berget” (Moose Yard Mountain). The map, of the village of Näset, parish of Fjällsjö, Municipality of Strömsund, 
County of Jämtland, was drawn in 1695 by surveyor Johan Werwing. A wooden fence is clearly discernible (oblique 
lines) in between the pits (dotted circles). source: Land Survey Board Archive (LSA), file: X2:141–142.

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 280-312



vid fjällets fot 285

jakt som näring och livsstil i jämtland och enaforsholm

både vatten och land”.16 Uppenbarligen kunde 
man äga andelar i fångstgropar. De jämtländ-
ska groparna var klädda med träslanor eller 
inrymde en låda av brädor som gjorde gropen 
trång.17 Detta ledde till att älgen vare sig fick 
grepp eller plats att hiva sig upp ur gropen. I 
och med att den hölls levande behövde jägaren 
inte vittja sina fångstgropar så ofta. 

I ett brev från 1530 framgår att den gamla 
rätten att jaga älg på skidor, som nämndes i 
kungabrevet från 1301, någon gång hade upp-
hört eftersom brevet nämner lagbokens for-
muleringar om älgens fredande för skidskyt-
te.18 Ahnlund påpekade dock att älgen bara var 
fredad från skidskytte på enskild mark, inte på 
allmänningarna. Exporten av viltskinn borde 
ha varit fortsatt stor eftersom det framgår av 
1500-talets skattelängder att skatten kunde 
betalas i form av skinn. Den jämtländska 
skinnskatten utgick i vitskinn (hermelin) och 
gråskinn. Kvantiteterna var betydande och 
vasakungarna köpte stora kvantiteter skinn av 
olika slag.19 Av skattelängden från 1565 framgår 
även att fogdens avgift till kronan utgjordes 
av skinn20 och år 1531 liknade fogden Vincens 
Lunge, skinnen vid ”arabiens guld”.21 

1600- och 1700-talen
Genom 1681 års resolution fick älgar endast tas 
med giller (se nedan).22 I detta sammanhang 
skall man inte glömma vildrenens betydelse 
för folkförsörjningen. Janrik Bromé skrev att 
det fortfarande mot slutet av 1600-talet fanns 
gott om vildren, men att den skall ha blivit 
utrotad i Jämtland ca 100 år senare,23 eller vid 
mitten av 1700-talet enligt Wichman.24 Kring 
år 1690 fanns ett stort missnöje bland bonde-
befolkningen över att soldater från regemen-
tet jagade hare och fågel i skogarna och att 
böndernas giller och snaror förstördes. Enligt 
en landshövdingeresolution förbjöds detta, 
men soldaterna fick dock fortsätta med sitt 
fiske.25

Från 1700-talet tilltar beskrivningarna av 
jakten i Jämtland genom många publikatio-

ner, bl.a. en akademisk avhandling av Aeschill 
Nordholm från 1749.26 Nordholm skrev att 
djuren i Jämtland är älg, björn, varglo, kattlo, 
järv, räv, hare, mård, ekorre och lekatt (herme-
lin). För nutida svenskar är det underligt att 
han nämnde två arter av lodjur, men före mit-
ten av 1800-talet delades lodjuret ofta upp i två 
eller tre arter. Lundaprofessorn Sven Nilsson 
som även omtalar rävlo kom till slut fram till 
att det bara fanns en lodjursart.27 Nordholm 
anger också 18 vilda fåglar, allt ifrån tjäder, orre 
och ripa till berguv, örn och gråsparv.28 Älgkon 
kallades vanligen endast för djur medan älg-
oxen kallades för brinne. Vargen benämndes 
kuse. Nordholms avhandling är troligen den 
noggrannaste och fylligaste äldre historiska 
beskrivning om jämtländsk jakt. Han beskrev 
en mängd fångstanläggningar och visade dem 
i bild, bl.a. lee (älgled), en snillrik anläggning 
av slanor och träklykor som placeras ut där 
älgen brukar vandra och som rände ett spjut 
genom djuret. Den användes om sommaren 
som ett komplement till fångstgroparna vilka 
användes på vintern.29 Köttet var eftertraktat 
och var tionde älgbog (även vildren), den s.k. 
tiondebogen, lämnades till prästen. Resten 
av köttet skars i tunna strimlor och konser-
verades genom rökning i badstugan. Utöver 
köttet användes älgen till mycket annat. Av 
huden syddes handskar, byxor och gehäng 
(axelrem eller bälte) och av huden på benen 
gjordes vinterskor, vantar och hölster till böss-
sor, men också bakglidsskydd till skidorna. 
Av hornen tillverkades bl.a. bläckhorn, kniv-
skaft, seldons attiraljer men de användes också 
för limkokning. Älgens senor var synnerligen 
lämpliga till att göra stark tråd av, vilket tyd-
ligen var en syssla för samerna,30 men detta 
gällde även senor av ren och björn. Fångst-
gropar användes även för varg, men den ja-
gades också med gillrade gevär eller med en 
kvicksilverförgiftad hund ”havraf de äta och 
tumla straxt ned. Men huden blir derigenom 
förlorad, hvars hår af förgiftet blifva lossade”.31

Abraham Abrahamsson Hülphers kom-
menterade 1775 att viltet hade minskat i om-
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Älgen är Jämtlands landskapsdjur och förekommer också på landskapsvapnet. källa: Holmgren & Meves 1873. 
Atlas över Skandinaviens däggdjur.

The moose is Jämtland’s biggest mammal and figures in the county coat of arms. source: Holmgren & Meves 
1873. Atlas över Skandinaviens däggdjur.

Teckning av ett björngiller tecknad av Nils Månsson 
Mandelgren vid Kälapansjön 3/7 1869. källa: Man-
delgren 1979, s. 53.

Bear trap, drawn by Nils Månsson Mandelgren at Käla-
pansjön lake, 3rd July 1869. source: Mandelgren 1979,  
p. 53.

fattning. Om Bergs socken skrev han att ”ge-
nom skadeligt Jagande Wårtiden hafwa dock 
deße Djur blifvit förminskade … genom elak 
hushållning skola Bäfrar också måst vara ut-
dödde”.32 Han skrev också om det förnyade 
kungliga förbudet om älgars utdödande där 
åter igen skidjakt förbjöds men att jakt med 
fångstgrop och giller var tillåtna.33 Särskilt vid 
djup snö med skare var skidjakten en bedröv-
lig jaktform ”emedan deße wackra Djur, då 
aldrig få någon frid och derigenom aldeles 
utrotas”.34 
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De historiska kartorna från denna tidspe-
riod är fulla av uppgifter om jakt. Exempelvis 
skrev lantmätaren Mattias Busch år 1706 för 
Hårsta by i Undersåkers socken att skogen är 
”[i]ntet beqwämt ställe till diurfång af älg men 
af fuglefång någon ymnig heet”.35 Men även 
plats- och ortnamn minner om jakt. En myr-
mark i Bygden, Ströms socken, kallades 1747 
för ”Elgsgårdsdrolet”36 och två torp under går-
den Myckelgård i Mörsils socken kallades 1785 
för ”Elgtorpet” respektive ”Råbocktorpet”.37

1800-talet
Albin Widén föreslog 1932 att tiden från bör-
jan av 1700-talet till mitten av 1800-talet ska 
ses som en övergångsperiod för viltet och jak-
ten i Jämtland ”från den gamla tidens viltrike-
dom till en nyare tids förhållanden, då jakten 

Olika typer av fångstanläggningar som användes i Jämtland under 1700-talet. I) älgled, II) harsnara, III) trädräv-
sax, IIII) andstut (för äggsamling), V) mårdstock, VI) spjäla av trä för torkning av mårdskinn, VII) orrbränna (snaror) 
och VIII) lemm (ekorrfälla). källa: Nordholm 1749.

Various types of trapping device used in 18th century Jämtland. I) moose corral, II) hare snare, III) scissor fox trap 
attached to a tree, IIII) duck decoy/net (for egg collection), V) marten box trap , VI) wooden stick for drying marten 
skin, VII) orrbränna (snares for black grouse) and VIII) lemm (squirrel trap). source: Nordholm 1749.

fått en helt annan karaktär än den tidigare 
haft”.38 Han konstaterade att utvecklingen i 
Jämtland-Härjedalen hade varit likadan som 
söderut, men gått snabbare. En sammanställ-
ning av kvalitativa uppgifter från 1700-talet 
tyder på att flera av de större viltarterna var 
på tillbakagång.39 Det välkända beslutet år 
1789 av Gustav III, vilket medförde att jakt-
rätten åter kopplades till markägandet, gav 
ett än starkare jakttryck på vissa viltarter och 
förstärkte därigenom den nedåtgående trend 
som hade startat långt tidigare.40 Albert Ek-
lundh skrev i sin innehållsrika historik över 
Svenska Jägareförbundet att viltförhållandena 
aldrig hade varit så dåliga som omkring 1860. 

De historiska kartorna bidrar med intres-
sant information även under denna tidspe-
riod. Lantmätaren Lars Abraham Burman 
skrev på en avvittringskarta från 1781 att  
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”[s]kogen på Södra sidan om Siön Håckern, 
skall icke kunna nyttjas til något behof, se-
dan diur fänge derå nu mera icke finnes lö-
nande”.41

Fale Burman, som reste i Jämtland 1793–
1802, skrev om älgarna med anledning av till-
gången på vattenklöver ”ej underligt således, 
att där fordom varit så mycket Älgar. Nuförti-
den äro de mäst utdödde. Några komma dock 
ännu upp ifrån fjälltrackten”.42 Reseskildraren 
hade rätt, älgen hade en svår tid under åtmins-
tone en del av 1700-talet och en stor del av 
1800-talet. Den ansågs vara nära utrotning. 
Det sägs bl.a. att

sedan folket, för 40–50 år sedan, börjat jaga dem 
på skidor på skaren om våren, äro de nu mycket 
förminskade, dels nedskjutne, dels bortjagade 
ur orten. Så snart ett elgsstånd blir kändt, göra 
snart sagt alla i negden som kunna löpa på ski-
dor ett allmänt skall, liksom de värsta odjuren 
vore i skogen, fast föga kunna skjuta eller förstå 
sig på jagten. Efter ett par tre års sådan jagt äro 
de så förödde att de knapt synas till. Elgarna 
hinna således ej att föröka sig, ehuru de, för att 
vara så stora djur, äro rätt avelsamma, emedan 
kon får tvänne kalfvar i sänder, som elgsjägare 
påstå.43

Nationella och regionala fridlysningar av äl-
gen följde tätt på varandra under ett sekel och 
Jämtland och Västjämtland var inga undan-
tag. Mycket tyder på att rådjuret saknades, el-
ler möjligen förekom i enstaka exemplar un-
der 1800-talet. Bäver var ett eftertraktat djur 
dels för dess skinn och kött, dels för bävergäll, 
ett sekret som bävern använder för doftmar-
keringar inom sitt revir. Det värdefulla sekre-
tet finns i ett par analpungar, vilka torkades, 
och användes som medicin mot allehanda 
åkommor. För Åre socken skrev Sven Ek-
man att de två sista bävrarna togs 1850.44 Det 
finns senare observationer, men de är svåra att 
belägga. All jakt på bäver förbjöds under en 
femårsperiod från och med 187045 och år 1873 
permanentades totalfredningen.46 Vildrenen 
fick sitt skydd 1914.47 Fridlysningarna kom 
dock för sent för att kunna behålla dessa två 

däggdjur som en del av Jämtlands och Sveri-
ges fauna.

Småviltet, framför allt skogsfågeln, inklu-
sive riporna, har alltid varit viktiga i Jämtland 
och Västjämtland, både som inslag i hushållet 
och som handelsvara. Det finns otaliga upp-
gifter på hur tillgången på skogsfågel varierade 
mellan år. Men det var först senare som det 
rapporterades om genomgående dålig tillgång 
på dessa arter.

Utrotning av de fyra stora rovdjuren, 
varg, björn, järv och lodjur, har varit en av 
viltförvaltningens viktigaste uppgifter under 
århundraden. Även räv och fjällräv jagades 
och dödandet av rovdjur, rov- och kråkfåglar 
belönades med skottpengar. Viktiga utgångs-
punkter för dessa åtgärder var i första hand att 
skydda husdjuren, men även det matnyttiga 
viltet. Målbilden var enkel och det negativa 
synsättet på dessa arter har kommit att prägla 
många svenskar i generationer. Kriget mot 
skadegörarna leddes av flera organisationer – 
mer eller mindre samordnat. Konungens be-
fallningshavare hade ett övergripande ansvar 
men landsting, kommuner, socknar, hushåll-
ningssällskap, jaktvårdsföreningar och samer-
na var andra aktörer. Vid periodens slut, alltså 
omkring 1880, var de stora rovdjuren utrotade 
i de södra landskapen, men fanns kvar, om än 
i tynande populationer i norr.

Den egentliga jakten spelade i de inre de-
larna av Norrland en ganska underordnad roll 
jämfört med fångsten med framför allt snara 
och giller under 1800-talet.48 Då egentlig jakt 
skedde, användes tämligen enkla och ofta ros-
tiga lodbössor. Krut och bly slösades inte gär-
na på småviltet. Älgjakten i Jämtland bedrevs 
oftast på skidor och sågs som en idrott eller 
snarare ett mandomsprov. Som framgår av 
Hülphers berättelse var det en tämligen grym 
jakt i djup snö med ett lager skarsnö som bar 
skidåkaren, men inte älgen. 

Fale Burman skrev mycket om jakten i 
praktisk bemärkelse, exempelvis att man fång-
ade rävar i s.k. rävbås med fallucka ovantill, där 
hästkött var det bästa agnet,49 men han skrev 
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Rovdjursavskjutning i Jämtland 1827–1965. Alltsedan tidig medeltid bekämpades de fyra stora rovdjuren med 
syfte att utrota dem. Figuren visar antalet dödade björnar, järvar, lodjur och vargar i Jämtland 1827–1965. data 
från: Bidrag till Sveriges officiella statistik, Landshövdinge berättelser, Domänstyrelsen och Svenska Jägareför-
bundets viltövervakning.

Predator culls in Jämtland, 1827–1965. From early medieval times onwards, the four large predators were hunted 
down with a view to their extermination. This figure shows the numbers of brown bear, wolverine, lynx and wolf 
killed in Jämtland between 1827 and 1965. data from: Bidrag till Sveriges officiella statistik, Landshövdingeberät-
telser (County Governors’ reports), Domänstyrelsen (Swedish Forest Service) and game surveillance by Svenska 
Jägareförbundet (the Swedish Association for Hunting and Wildlife Management).

också att för rävsaxen var döda katter det bästa 
lockbetet. För att få bort vittringen av män-
niskan skulle saxen smörjas in med kamfer.50 
Räven var ett bekymmer för fångstmännen 
eftersom den kunde ta deras fångst. Knepen 
att förhindra detta var många och exempelvis 
kunde man slå in hästskosöm i fågelstocken 
(gillret).51 Alla medel var tillåtna för att fånga 
och döda de stora rovdjuren även om man kan 
notera att de allra första inskränkningarna mot 
den ohejdade jakten kom i början av 1800-talet 
då man till exempel inte fick jaga på annans 
mark utan tillstånd. I Fors socken hade man 
börjat använda slagjärn för fångst av björn och 
varg under Fale Burmans tid. Vargen beskrev 
han som ”skadliga odjur [hvilka] taga Lam, 

Får ock … Skogsfogel”.52 Anmärkningsvärt är 
att Fale Burman hade uppfattningen att det 
kring sekelskiftet 1800 fanns tre sorters björn 
i Jämtland: slagbjörn, gräsbjörn och myrtus-
sen,53 men att Hülphers bara nämnde den 
förra och senare.54 På samma sätt som ovan 
nämndes för lodjuret visar detta att artupp-
fattningen var oklar även för ett så stort och 
välkänt djur och att den varierade både lokalt 
och mellan människor. Dagens uppfattning är 
att det bara finns en art av brunbjörn. 

Fale Burman menade att nybyggarna (se 
Antonsons artikel om landskap) mådde bättre 
än vanliga etablerade jordbrukare bl.a. till 
följd av goda fågel- och djurfängen.55 Han 
skrev att en nybyggare i Länglingen själv 
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hade dödat 12 älgar våren 1801 och att nybyg-
garna förhindrade bygdefolket från att spara 
älgarna, d.v.s. inte jaga slut på dem.56 Under 
1800-talet fanns det dock så låga populatio-
ner av älg, vildren och rådjur att de knappast 
kunde ha haft något avgörande inflytande på 
mathushållningen. Småviltet däremot spelade 
en betydande roll i Jämtland. Viktiga arter var 
tjäder, orre, järpe, ripa och hare. Från 1818–20 
finns sockenbeskrivningar från samtliga jämt-
ländska socknar, inskickade till Kungl. Hus-
hållningssällskapet. Det var prästerna som 
stod för inrapporteringen. Vad gäller fångst 
och jakt i Lockne socken anges exempelvis 
skogsfågel som den mest betydande, följd av 
älg.57 Tidigare, men även under 1800-talet, fö-
rekom en omfattande handel med småvilt på 
den egna orten, men handeln riktades också 
mot exempelvis Norge, Härnösand, Sundsvall 
och Stockholm.58

Småviltet togs nästan uteslutande med 
snaror och giller, vilket ofta var en arbetsupp-
gift för småpojkarna. Fångsten startade när 
nätterna började bli tillräckligt kalla så att by-
tet kunde förvaras en längre tid utan att för-
störas. Det var stora kvantiteter fågel det rörde 
sig om och för att förenkla prissättningen och 
räkenskaperna uppfanns den s.k. järpräkning-
en, dvs. en skala där en tjäder motsvarade tre 
järpar eller två orrar. Ripa och hare ingick inte 
i denna räkning. Priserna styrdes av tillgången, 
men också av väderförhållandena. Var det en 
mild höst och förvinter vågade uppköparna 
inte köpa upp fågel av rädsla för att den skulle 
förstöras under lagringen. Efter mer ihållande 
frost kunde priserna fördubblas. 

Jaktvårdens framväxt  
kring sekelskiftet 1800/1900
Under den senare delen av 1800-talet inträdde 
många förändringar och en ny tid inom jakt-
vårdens område kunde skönjas även i Jämt-
land. Flera faktorer framtvingade detta. Vilt-
stammarna hade minskat och arter utrotats, 
vilket skylldes på uthuggningen av skogarna, 

jakten, fler människor och aktiviteter i skogar-
na och på vattendragen samt ökande stammar 
av rovdjur. Samtidigt minskade jaktens eko-
nomiska betydelse eftersom arbetstillfällena i 
skogsbruket gav bättre betalt. Storsamhället 
gjorde också intrång och krävde efterlevnad 
av jaktlagar och jaktstadgor. Allmogens re-
spekt för dessa påfund var emellertid minimal 
och uppfattades mest som inskränkningar i 
jordäganderätten. Det erbarmliga tillståndet 
hos viltstammarna och framför allt den om-
fattande olovliga och olagliga älgjakten fram-
manade ett lokalt behov och motiv för för-
ändringar. Utvecklingen i Jämtland gick också 
enligt dessa av myndigheterna utstakade vä-
gar, men jämfört med andra norrlandslän låg 
inte Jämtland direkt i framkanten vad gäller 
jaktvårdens utveckling. Jaktvården brottades 
med flera stora frågor och några som ofta åter-
kommer i källorna tas upp i det följande.

Jägarnas organisation 
Jämtlands första jaktsällskap bildades redan 
1831.59 Sett i ett nationellt perspektiv var detta 
ett tidigt bildat sällskap. En, och kanske den 
viktigaste anledningen till grundandet var 
att ”bibehålla den allmänt rådande uråldriga 
öfvertygelse om Jemtarnas öfverlägsenhet i 
skjutkonsten och jagtyrket”.60 Mycket talar 
dock för att denna förening inte gjorde något 
större avtryck på jaktvården i Jämtland. Kring 
1880-talet bildades ett nytt jägareförbund, 
vilket omfattade hela länet. Huvudsyftet var 
att inrätta avlönade jaktuppsyningsmän till 
skydd för älgen. Men det saknades pengar och 
varken tiden eller jämtarna var riktigt mogna 
för en frivillig tillsyn.61

Under våren 1902 skapas Jämtlands läns 
jaktvårdsförening vilket var starten på den 
länsförening som är verksam än idag. Även 
denna sammanslutning hade en stapplande 
start, men tog fart under 1920- och 1930-ta-
len genom idogt arbete av några starka män.62 
Tunga ärenden för föreningen var bekämpan-
de av tjuvjakt, älgskadefondens användning, 
bildande av lokala jaktvårdsföreningar och 
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tillsättande av jaktvårdschefer och en jakt-
vårdskonsulent. Föreningen utgav sin första 
årsbok 1924 och den utkom ända till 1998 då 
Svensk Jakt Nyheter lanserades vilken kom att 
ersätta flera av de regionala skrifterna i lan-
det. År 1907 beviljade styrelsen för Jämtlands 
läns jaktvårdsförening för första gången anslag 
till jaktvårdande åtgärder63 och 1931 delades 
de första förtjänstutmärkelserna ut till idoga 
jaktvårdare.64 

År 1929 beslutade länets jaktvårdsförening 
att utträda ur Svenska Jägareförbundet. Bryt-
ningen med det centrala förbundet varade till 
1936.65 Anledning till detta drastiska steg var 
att man från länsföreningens sida tyckte att 

kostnaderna per medlem för anslutningen till 
Svenska Jägareförbundet inte gav tillräckligt i 
utbyte.66 Detta agerande medförde en kraftig 
ökning av antalet medlemmar i jaktvårdsför-
eningen.

Var jämtarna värre tjuvjägare  
än andra?
Tjuvjakten i Jämtland liksom i flera andra de-
lar av Sverige var ett ständigt återkommande 
problem och det satsades en hel del tid och 
resurser på att få bukt med de olika formerna 
av tjuvjakt. Var det så att de stora och glest 
befolkade vidderna med få bevakande jägmäs-
tare och kronojägare lockade jämtarna till lag-

Handeln med skogsfågel var vissa perioder omfattande. Transporterna gick från Norrland ner mot marknader i de 
folkrikare delarna av Sverige. De som transporterade fångsten kallades sörkörare. En släde kunde innehålla ett 
stort antal nedfrusna tjädrar, orrar, järpar och ripor. foto: ca 1910.  Fotograf okänd, bild ur Gunnar Modins foto-
samling, Jämtlands läns museums arkiv nr 82X370:8.

In some periods, forest grouse were a major commercial commodity, delivered from Norrland to markets in the 
more populous parts of Sweden. The carriers were known as sörkörare (“south drivers”). A sledge could be loa-
ded with numerous deep-frozen capercaillies, black grouse, hazel grouse and willow grouse. photo: c. 1910. Un-
identified photographer, picture from Gunnar Modin’s photo collection, Jämtland County Museum Archives No. 
82X370:8.
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överträdelser i högre grad än vad som skedde i 
andra delar av landet? Det finns flera stöd för 
denna teori, bland annat i årsberättelsen för 
”Jemtlands westra revir” skriven av jägmästa-
ren Georg Edward Brandberg från 1870: 

Hvad man förstår med ordnad jagt finnes icke i 
landet, hvaremot tjufskytte är satt i system …. 
Förbrytelser mot jagtlagarne förekomma ofta 
och allestädes, men tyvärr vet tjufskytten nästan 

alltid sättet att undanröja brottet, hvartill icke 
få omständlig heter bidraga. Svårt är det att för 
jägeritjänstemannen att upptäcka förseelserna 
och ännu svårare att anskaffa sådana bevis, att 
den brottslige kan till gerningen bindas, ej hel-
ler finnes något tjenstenit, som är mera lönlöst, 
enär Herrar Domare frikänna äfven överbevist 
brottsliga från ersättningsskyldighet, hvilket 
allt måste hafva till följd en wiss slapphet hos 
vederbörande, rörande tillsynen af jagtlagarnes 
efterlefnad.67

Var detta bara uppgivet gnäll av en handlan-
deson från Stockholm till de överordnande på 
Skogsstyrelsen eller finns det fakta som stöder 
eller förkastar hans berättelse? Tjuvjaktens 
omfattning är av naturliga skäl svår att kvan-
tifiera, men några sifferuppgifter finns. År 1935 
konstaterades visserligen att älgpopulationen 
ökade, men tjuvjakten var svår. I en västjämtsk 
socken sköt man 16 älgar på två år under lov-
lig tid och antalet tjuvskjutna älgar under 
samma period var 15. De flesta sköts under äl-
gens brunsttid och en del älgar lämnades kvar 
orörda i skogen.68 Omfattningen av den olaga 
jakten framgår också av en intervjuundersök-
ning.69 Av 29 intervjuade jämtländska jägare 
vilka jagade älg åtminstone under 1920–40 sva-
rade 23 st. ”Ja” på frågan ”Har du jagat olag-
ligt”. Fyra jägare svarade ”Nej” och två ”Vill 
ej säga”. Motsvarande siffror för övrigt vilt var 
19 ”Ja” och 10 ”Nej”. Med olaga jakt avsågs 
jakt under fridlysningstid. Av de 29 nämnda 
jägarna hade också sju åtalats i jaktmål. Olov-
lig jakt, det vill säga jakt på annans mark hade 
”utövats av nästa alla sagesmän”.

En fråga är om domarna i Jämtland såg 
mindre allvarligt på tjuvjakt än domarna i 
Sverige generellt sett. Jaktmålsstatistiken från 
1870–1910 ger ett visst stöd för detta då ca 24 
procent av de anmälda jaktöverträdelserna 
ledde till fällande dom medan motsvarande 
siffra för hela landet var ca 40 procent.70

Under perioden 1870–1910 saknas en tydligt 
avtagande tendens i antal anmälda jaktbrott el-
ler antal fällda personer. I historiebeskrivning 
för perioden 1902–52 uppger jaktvårdsassistent 

En gulnad årsberättelse från den förening som bilda-
des 1902 och som är verksam än idag. Med tiden över-
gick de olika jaktvårdsföreningarnas årsberättelser 
i årsböcker med ”tyngre” innehåll. källa: Jämtlands 
läns jaktvårdsförenings årsberättelse 1913.

Foxed with age, an annual report of the regional hun-
ting association formed in 1902 and still going strong. 
Eventually the annual reports of the various game ma-
nagement associations evolved into “weightier” year-
books. source: Jämtlands läns jaktvårdsförenings 
årsberättelse 1913.
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tabell 1. Jaktbrottsmålen var många under årtiondena kring sekelskiftet 1800/1900 och de flesta gällde 
älgjakt. Verksamma i Domänstyrelsens revir agerade åklagare i målen. Då liksom nu var det relativt 
svårt att fälla personer för olika former av tjuvjakt. 

table 1. Hunting-related criminal prosecutions were legion during the decades round about 1900 and mostly 
had to do with moose hunting, with parties active within the Swedish Forest Service districts acting as prose-
cutors. Then as now, convictions for different forms of poaching were relatively hard to get. 

Åklagare Domstol Förbry-
tare

Stället Brottet Upp-
skjutet 
mål

Fri-
känd

Fälld Ådömda 
böter
Kronor

Anteck-
ning

Krono-
jägare 
Frånberg

Offerdals 
Häradsrätt

NN och 
NN

Getans by Dödande 
av en älg

1 Frikänd 
p.g.a. brist 
på bevis

Krono- 
jägare 
Eriksson

Undersåker 
d:o

NN Undersåker Olovlig 
älgjakt

1 Dömd till 
edgång

Densamme D:o NN D:o D:o 1 50

Densamme D:o NN och 
NN

D:o D:o 1 Frikänd 
p.g.a. brist 
på bevis

källa: Förenklad avskrift av brottmål i Västra Jämtlands revir 1883. Ur Jägmästarens årsberättelser 1883,  
Riksarkivet.

source: Simplified transcript of criminal proceedings in the West Jämtland District, 1883; from Jägmästarens 
årsberättelser 1883, Riksarkivet (Swedish National Archives).

E. Beimark att tjuvskyttet florerade värre än 
någonsin under och efter första världskriget.71 
Ännu på 1930-talet var tjuvjakten ett problem 
som ständigt togs upp i Jämtlands läns jakt-
vårdsförenings årsberättelser.

Rovdjurskrigets västra flank
Som nämndes ovan var populationerna av de 
fyra stora rovdjuren svaga omkring 1880 och 
rovdjurskriget fortsatte. Vapen, saxar, fällor, 
hetsjakter och gifter användes vid bekämp-
ningen. I princip var alla metoder tillåtna. 

I fjällen fick också militära gevär använ-
das vid vargjakt. Styrmedel var i första hand 
skottpengar, och dessa betalades ut av många 
olika aktörer, men på olika sätt. I Jämtlands 
län kulminerade utbetalningen i slutet av 

1800-talet då upp till ca 4.000 kronor per år 
(cirka 200.000 kr i dagens penningvärde) ut-
kvitterades och de statliga utgjorde merparten 
av denna summa. Andra medel var landstings- 
och renbetesfjällsmedel. Värdet av de dödade 
husdjuren var i allmänhet betydligt större än 
utbetalade skottpengar.72

Det förekom flera olika sätt att överutnytt-
ja skottpengssystemet, men också åtgärder för 
att minimera fusket. I Sverige klippte man 
bort öronen på björnen för att förhindra att 
ersättningar betalades ut flera gånger. I Norge 
använde man ett liknande system, men här 
klippte man bort en klo på ena framtassen. 
Den företagsamme jägaren kunde med lite tur 
utnyttja denna brist på samordning mellan 
grannländerna och få ersättning i både Norge 
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Jaktarrenden 
År 1885 konstaterades att

under det att några få bland idrottsmännen 
sjelvfe köpt hemman med ripmarker och der 
ordnat jagten efter eget behag, inneha de fleste 
sin jagträttighet på arrende å vissa år och ega 
visserligen uteslutande jagträtt å ripor m.m. 
under några höstveckor, men med villkor att 
jordegarne vintertiden obehindradt må idka 
ripfångst.74 

Detta engagemang hos de välbärgade sågs up-
penbarligen som positivt då det konstaterades 
för bl.a. Jämtland i Domänstyrelsens årsberät-
telse: 

Då härigenom betydande områden varest det 
vilda förut åtnjutit föga eller intet skydd nu-
mera kommit till enskilda personers eller jakt-
sällskaps disposition vilkas intresse för jakten 
måste antagas framkalla ökat skydd för villebrå-
det och förbättring i villkoren för deras trevnad 
och förkovran, torde jaktarrenden tvivelsutan 
komma att främja jaktvården.75

De marker som först arrenderades eller köptes 
var de mest tillgängliga nära järnvägen. Dit 
hörde bl.a. Handöls bymarker, det område 
som Bergstens Enafors låg inom. Arrendena 
gällde ofta fågeljakten i augusti och september 
och priserna var ”moderata”.76 

I landshövdingeberättelsen för åren 1901–
05 noteras att: 

Inom renbeteslanden utarrenderas rätt till jakt 
och fiske på områden, där dessa förmåner ej 
anses böra reserveras uteslutande för lapparnes 
behof. Afgifterna för dylika upplåtelser hafva 
under åren 1901–1905 uppgått till sammanlagdt 
28,795 kronor, som redovisats till jämtländska 
lappväsendets fond. Jämväl enskilde hemmans-
ägare, särskildt i fjälltrakterna, torde bereda sig 
en icke så ringa inkomst genom att upplåta jakt 
och fiske till sportsmän.77

Samtidigt ansåg vissa jaktföreträdare att ripbe-
stånden jagades för hårt, dvs. överbeskattades 
och att det berodde på en dubbelbeskattning 
genom herremansjakten under hösten och lo-

Detta är troligen ett s.k. källjärn, dvs. en björnsax, som 
sannolikt tillverkades av Nick Kämpe i Palleråsen, Lits 
socken. Saxen är ca 1 m. foto: Fotograf okänd. upp-
giftslämnare: Ante Janhed, Lit, 1987. Jämtlands läns 
museums arkiv nr ErBy3987.

This is probably a källjärn, i.e. bear scissor trap, likely 
to have been made by Nick Kämpe of Palleråsen, pa-
rish of Lit, and measuring about 1 m. photo: Unidenti-
fied photographer. informant: Ante Janhed, Lit, 1987. 
Jämtland County Museum Archives No. ErBy3987.

och Sverige. Sätten att fuska var många, vilket 
utvecklade och förfinade kontrollapparaten.

Exempelvis 1908, det vill säga omkring 
den tid då Bergsten etablerar sig mera fast i 
Jämtland, förekom björnen mycket sparsamt 
i socknarna mot Norge. Vargen ökade inte, 
vilket skylldes på samernas hårda tryck mot 
vargungarna i lyorna. Lodjuren ”framstryka 
här och där […] men tämligen sparsamt” och 
järven förekom huvudsakligen i norra delen 
av länet.73
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kalbefolkningens ripsnarning eller ripskytte 
under vintern. Flera jaktföreningar agerade för 
att få stopp på överbeskattningen av småvilt, 
men man var främst oroad över skogshönsens 
tillbakagång.78 Tvärtemot vad som ovan i po-
sitiva ordalag nämndes år 1885 rörande utar-
renderingen av jakten så konstaterades för Åre 
revir 30 år senare att: ”Serskildt förekommer 
olaga elgjagt å de vidsträckta renbeteslanden 
där jagten i allmänhet är utarrenderad, utan 
att innehafvarne vidtaga några åtgärder för 
jagtvård.”79 Denna negativa syn på jaktarren-
datorerna framskymtar vid denna tid även på 
flera håll i jakttidskrifterna.

Efterfrågan på jakt ökade kring sekelskiftet 

och arrendepriserna steg, särskilt för älgjakt.80 
Markägarnas inkomster från arrendena över-
steg vida det som de kunde tjäna på ripjakten.

Jaktvårdens betydelse för viltet
De ansträngningar som gjordes inom jaktvår-
den gav resultat, även om det tycktes gå lång-
samt. Under större delen av den period som 
Bergsten jagade i Jämtland (1908–25), hade 
flera viltarter som tidigare pressats hårt, börjat 
återkomma. Att arter ökar eller minskar beror 
ofta på ett flertal faktorer: klimat, de areella 
näringarnas omfattning och metoder, jakt, 
fridlysning, miljögifter med mera. Under en 
period kan vissa faktorer spela stor roll, under 

År 1896, då kortet togs, sköts enligt den officiella statistiken två björnar i Jämtland, vilket var betydligt mindre än 
tidigare under seklet. I slutet av 1800-talet började några personer argumentera för en försiktighet då det gällde 
björnjakt. ”Låt ej björnen utrotas.” foto: Fotograf okänd, Jämtlands läns museums arkiv 88X364:12.

In 1896, when this picture was taken, the official statistics recorded the shooting of two brown bears in Jämtland, 
which was a good deal fewer than in earlier years of the 19th century. Towards the end of the century, a number of 
people began pleading for restraint in the hunting of bears. “Don’t let the bear be exterminated.” photo: unidenti-
fied photographer, Jämtland County Museum Archives 88X364:12.
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En av de sista vargarna sköts i Jämtland 1940 av Jonas Nordfjäll, Vålådalen, Undersåkers socken. 
foto:  Fotograf okänd. uppgiftslämnare: Olle Andersson, Östersund, 1980. Jämtlands läns museums 
arkiv nr 80X275:5.

One of the last wolves was shot in Jämtland in 1940 by Jonas Nordfjäll of Vålådalen, parish of Un-
dersåker. photo:  unidentified photographer. informant: Olle Andersson, Östersund, 1980. Jämtland 
County Museum Archives No. 80X275:5.
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en annan kan en kombination av andra fak-
torer ha varit verksamma. Det går sällan att 
renodla effekterna av en viss faktor. 

Älgen hade som nämnts haft en dålig ut-
veckling i Jämtland, liksom i övriga delar av 
Sverige. Fridlysningar och ett intensifierat ar-
bete mot tjuvjakt bidrog säkerligen till att älg-
stammen ökade något mot slutet av 1800-ta-
let. År 1909 sköts 153 älgar i länet,81 och då var 
antagligen tjuvjakten fortfarande rätt omfat-
tande. Tjugo år senare visade den officiella 
statistiken en viss förbättring, cirka drygt 200 
djur sköts per år.82

Man noterade i slutet av 1800-talet att rå-
djur sporadiskt uppträdde i landskapet och att 
”fasta bestånd” inte observerades förrän in på 

nästföljande sekel.83 Avskjutningsstatistiken i 
länsjaktvårdsföreningens tidskrift vittnar un-
der flera år om den dåliga tillgången på rådjur. 
Först för jaktsäsongen 1949/50 finns en upp-
gift om 5 fällda rådjur i länet.

Rapphönsen var en omhuldad art i landet 
och under 1800-talet var det dags för Jämtland 
och flera andra platser i Norrland att nås av 
rapphönsens expansion. År 1869 angavs den 
som ganska allmän på flera håll i Jämtland.84 
Man närde en dröm om lika många rapphöns 
som i Mellansverige och under den senare 
delen av 1800-talet rapporteras om en positiv 
populationsutveckling.85 Kanske berodde ex-
pansionen på goda rapphönsmiljöer i det ex-
panderade jordbruket, kanske spelade klima-

Startdjuren för den nuvarande svenska bäverstammen är på väg till utsättningsplatsen i Bjurälven. Året är 1922. 
Bäverlådan avgår från Jorm och överst på lasset tronar länsantikvarie Eric Festin. foto: Nils Thomasson, Jämt-
lands läns museums arkiv nr NTh621.

The founder members of Sweden’s present beaver population on their way to be released in the Bjurälven river. 
This was in 1922. The beaver crate is leaving Jorm, and perched uppermost on top of the load is County Antiqua-
rian Eric Festin. photo: Nils Thomasson, Jämtland County Museum Archives No. NTh621.
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tet också en roll? Till och med finns rapporter 
om rapphönsförekomst från fjälltrakterna.86 
Drömmen kom dock inte att uppfyllas. Re-
dan 1924 skriver länsjaktvårdsföreningen87 att 
endast enstaka rapphöns hade observerats. 
Idag är rapphönsen i stort sett utgångna i 
Jämtland.88 

En annan art som återkom under Bergstens 
tid och efter minst 50 års frånvaro var bävern. 
År 1922 sattes ett par bävrar ut i Bjurälven i 
norra Jämtland. Efter ytterligare utsättningar 
på olika håll växte sig bäverpopulationen stark 
i Jämtland liksom i många andra delar av Sve-
rige.

Turism och jaktturism
Som framgår ovan har Jämtland under lång 
tid lockat svenska och utländska turistjägare. 
Den första tillströmningen av turister var 
dock brunnsdrickare, s.k. ”luftgäster” och 
blomsterherrar som inte bara skulle njuta och 
botas av den friska fjälluften, utan också ta del 
av naturen och den lokala kulturen. Turist-
jakten, liksom sportfisket, sköt fart omkring 
1880 och utvecklingen berodde till en del på 
att engelsmän och skottar riktade sitt intresse 
mot Sverige.89 Llewellyn Loyds jaktberättelser 
från Sverige bidrog antagligen till intresset 
och dessutom var priserna i Sverige lägre och 
föreskrifterna mindre strikta än i Norge, som 
tidigare varit britternas favoritmål i Skandina-
vien. I och med denna fas i turistutvecklingen 
blev verksamheten mer kommersialiserad. 
Den brittiska turismen höll i sig framåt första 
världskriget. Under 1880-talet kom också väl-
bärgade jägare från olika delar av Sverige fa-
rande till Jämtland för att jaga. Anläggningen 
av en järnväg genom Jämtland öppnade också 
jaktmarker för turistjägare. Ofta arrenderades 
mark nära järnvägen medan avlägsnare mar-
ker nyttjades av ortsbor. I mitten av 1880-talet 
började så svenska välsituerade grosshandlare 
och träpatroner samt några britter köpa eller 
arrendera mark och bygga hus i Västjämtland. 
Dessa hus, de så kallade jaktvillorna, kom att 

ligga i fjällen eller fjällnära områden. Sam-
manlagt uppfördes 25 jaktvillor mellan mit-
ten på 1880-talet och 1914,90 (se figuren på s. 
305). Bland de mer kända ägarna fanns Oscar 
Dickson, som bland annat var en framstående 
person inom jaktens område. Carl Fredrik 
Liljevalch och Seth M. Kempe skaffade också 
jaktvillor i Västjämtland. Flera av dessa herre-
mansjägare var medlemmar i Svenska Jägare-
förbundet och/eller Svenska Turistföreningen 
och åtminstone några var aktiva medlem-
mar.91 I och med förvärvet av Enaforsholm 
kom Bergsten att tillhöra denna skara av för-
mögna ägare av jaktvillor.

Vad ägnade sig dessa jaktturister åt för typ 
av jakt och vad fanns det för vilt att jaga? För-
hållandena är relativt välkända under 1800-ta-
lets två sista decennier, framför allt genom 
de rapporter och artiklar som de välbeställda 
jägarna skickade in till Svenska Jägareförbun-
dets Nya Tidskrift. Jaktvillorna låg på eller nära 
fjället och den huvudsakliga jakten för de tidi-
ga jaktturisterna var den på ripa och andra få-
gelarter, främst orre, tjäder, änder och vadare. 
Ripa hade naturligtvis under lång tid varit en 
del av lokalbefolkningens jakt, men då genom 
snarning. I början av 1800-talet var inte jakt 
med ”hönshund” särskilt vanligt, men i slutet 
av århundradet höjdes fågelhundjaktens sta-
tus. Flera sydsvenska jägare drog till fjälls för 
att uppleva denna ”fogeljaktens härlighet”.92 I 
början av 1880-talet var det inga stora mängder 
av turistjägare som strömmade mot Västjämt-
land: ”Denna jagt [ripjakten] räknar nu också 
i Sverige åtskilliga framstående idkare, hvilka 
från sydligare trakter i augustidagarne draga 
till fjells. Från Stockholm ha i år fyra jagtpar-
tier, bland hvilka tre utgjorts af medlemmar i 
Sv. Jägarförbundet, gästat de jemtländska rip-
markerna.”93 Flera jägare anlände 10 augusti 
och vanligt var att man stannade 7–10 dagar. 
Vädret var ofta dåligt och det var inte ovanligt 
att man jagade bara hälften av dagarna.94

Variationen i byte per jakttillfälle var såle-
des mycket stor. Dalripa var den klart domi-
nerande arten bland bytena och från många 
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jakter rapporteras inga skjutna fjällripor. Från 
slutet av 1890-talet rapporteras om avtagande 
rippopulationer och det berodde inte på den 
årliga variation som fanns utan sågs som en 
långsiktig trend.95 I en av jaktrapporterna 
meddelades också att man vid Skalstugan un-
der 10 års älgjakt fällt 13 älgar.96

Så småningom fick turistjakten så stor om-
fattning att den också blev viktig för de lokala 
markägarna. 

Jordegarne börja egna större uppmärksamhet åt 
den inkomst, som jagten kan inbringa genom 
jagträttens upplåtande mot afgift åt turister och 
sportsmän, och torde de summor, som på detta 
sätt komma jagtmarksegarne till godo, årligen 

uppgå till ej obetydliga belopp. Af skogsfogel 
utföres årligen något.97 

Till denna inkomst bidrog inte bara arren-
dena utan också löner för guider och anställda 
vid jaktvillorna, byggande av jaktvillor och 
stugor, inköp av förnödenheter och betalning 
för boende.

Bergsten och jakten
Bergsten var i Storlien flera somrar fram till 
1905 och om detta samt om hans köp av Ena-
forsholm kan läsas i Edlings respektive Anton-
sons artiklar i denna bok. 

I Jämtland byggdes eller iordningställdes 25 så kallade jaktvillor under årtiondena kring sekelskiftet 1800/1900. 
Bilden visar Medstugan, uppförd 1896 av C.F. Liljewalch och sedermera donerad till länets hushållningssällskap. 
foto: Nils Thomasson, Jämtlands läns museums arkiv nr NTh12683.

Twentyfive “hunting villas” were built or fitted out in Jämtland during the decades round about 1900. Pictured here 
is Medstugan, built in 1896 by C.F. Liljewalch and later presented to the County Rural Economy and Agricultural 
Society. photo: Nils Thomasson, Jämtland County Museum Archives No. NTh12683.
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I köpet av Enaforsholm ingick inte bara 
jakt på de cirka 200 hektar mark som hörde 
till Enaforsholm utan också jakt- och fiskerät-
ter inom hela Handöls skifteslag. I ett brev 
noteras också: ”Att jagträtt tillkommer på 
samfälld mark belägen ofvanför skogsgränsen 
vid Snasahögen och trakten däromkring.”98 
Efter Bergstens död skriver boutredningsman-
nen att jakt för rättaren Lidén på Enaforsholm 
har tillåtits efter anmälan.99 Maria Lindström, 
Bergstens livskamrat, tolkade donatorns önsk-
ningar så att Kungl. Lantbruksakademien ska: 
”tillse att egendomen skötes väl och ej får för-
falla samt att rättigheterna till jakt och fiske ej 
missbrukas till förfång för de andra ägarna av 
samfälld mark och fiskevatten”.100

Bergsten var en intresserad jägare och fis-
kare. Så långt vi vet idag finns dock få källor 
bevarade om honom som person eller hans 

jakter. Exempelvis framgår det inte om han 
jagade innan han började besöka Jämtland. 
Enligt rättaren Olof Lidén, sysslade Bergsten 
emellertid mest med måleri under sin tid på 
Enaforsholm, men de första åren, fram till 
mitten på 1920-talet, var också fiske och jakt 
viktiga. Redan från hans tidiga vistelse på Ena-
forsholm hade Bergsten problem med såväl 
hörsel som balans och i mitten på 1920-talet 
blev besvären så svåra att han slutade med jakt 
och fiske.101 De två sista åren av sitt liv satt han 
mest i rullstol och var inte på Enaforsholm.102

Bergsten var ingen föreningsmänniska och 
något medlemskap i Svenska Jägareförbundet 
har inte påträffats.

Förmodligen var Bergstens favoritjakt av 
samma typ som de andra förmögna jägarna 
eftertraktade, dvs. i första hand ripor, men 
även änder, beckasiner och harar. Det är 

tabell 2. Exempel på jaktresultat inskickade av välbärgade turistjägare i Västjämtland. Ofta noterades 
i rapporterna att vädret hade varit dåligt och att man därför inte kunnat utnyttja jaktdagarna till fullo. 
Det var heller inte ovanligt att man både jagade och fiskade under sina turer. 

table 2. Examples of game tallies sent in by well-to-do tourists hunting in West Jämtland. Often the 
reports stated that bad weather had prevented full utilisation of the hunt days. It was not uncommon for 
people to engage in both hunting and fishing on their tours. 

källa: Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 1883–91.
source: Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 1883–91.

År Jaktansträngning Byten

1883 1 jägare i 10 dagar 354 ripor

1883 2 jägare i 13 dagar 363 dalripor, 18 orrar, 9 dubbelbeckasiner, 4 järpar, 2 krickor, 2 morkullor, 2 
fjällvråkar

1884 1 jägare i 6 dagar 198 ripor

1884 1 jägare i 9 dagar 336 ripor

1885 1 jägare i 7 dagar 134 ripor

1886 5 jägare i 9 dagar 290 fåglar, varav 79 dubbelbeckasiner

1886 3 jägare i 16 dagar 377 dalripor, 30 fjällripor, 12 dubbelbeckasiner, några brockfåglar, m.m.

1886 2 jägare i 6 dagar 168 fåglar

1887 1 jägare i 5 dagar 27 dalripor, 6 fjällripor, 7 dubbelbeckasiner

1891 1 jägare i 1 dag 48 ripor (”så vidt vi känna ’record’ i de jemtländska skottlistorna”)

1891 3 jägare i 10 dagar 1 264 fåglar (under ett dåligt år fem år senare fällde man 210 fåglar)
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oklart om älgjakt var en del av hans intressen. 
Av noter ingarna om rättare Lidéns rättigheter 
på marken framgår att ”Älgjakten å samfälld 
mark har under de senare åren nyttjats av Li-
dén”.103

Bytet var understundom rikligt och 
Bergsten kunde ge sina vänner både skogsfå-
gel och laxöring.104 Bergsten var på Enafors 2,5 
månader varje sommar, normalt från 20–22 
juni till 9 september, och ibland på vintern.105 
Detta var en lång tid jämfört med många and-
ra utsocknes jägare och omfattade bl.a. ripjak-
ten som på den tiden började 21 augusti, det 
vill säga ungefär som idag.

Jaktkamrater och besökare
Till skillnad från flera andra ägare av jaktvillor 
tyder inget på att Bergsten hade många jakt-
gäster. Enligt Malmströms anteckningar från 

samtal med Olof Lidén d.y. hade Bergsten 
”aldrig gäster på Enaforsholm”. Det kan dock 
inte stämma eftersom han bl.a. jagade med 
tandläkare Eric Melchert från Uppsala och 
järnhandlaren Georg Modin från Knivsta.106 
Bergstens läkare, professor Nils Antoni, hade 
mycket gott att säga om Bergsten, men ansåg 
honom för en ”mer eller mindre folkskygg 
person”.107 

Bergsten hade oftast sällskap av Olof Lidén 
d.y. på sina fiske- och jaktturer108 och han åt-
följdes också ofta av medhjälparen och dräng-
en Gustav Olsson, vilket framgår av flera foto-
grafier. Historikern Marta Järnfeldt-Carlsson 
skriver i sin avhandling att landskapsmålarna 
Victor Forsell (1846–1931) och Adolf Persson 
(1862–1914) vid några tillfällen besökte jaktvil-
lan i Enafors och hämtade motiv i trakterna av 
Handöl och Sylarna.109

Det viktigaste jaktbytet för lokalbefolkningen liksom för de välbärgade jägarna som började komma till Västjämt-
land under 1800-talet var dalripa, idag med det vetenskapliga namnet Lagopus lagopus. källa: Bild ur Sven 
Nilssons Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna, 1832.

The willow grouse, now scientifically termed Lagopus lagopus, was the main quarry for the local population and 
the well-to-do hunting people who began visiting West Jämtland in the 19th century. source: Picture from Sven 
Nilsson’s Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna, 1832.
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Bergstens hundar och jaktmundering
Bergsten var djurintresserad och det styrks 
genom att flera av hans målningar hade hun-
dar som motiv, men framför allt genom att 
han ägde hundar under lång tid. Hans kusk 
på Valdermarsudde 1899 skrev att Bergsten 
hade tre väl dresserade fågelhundar.110 Carl 
Malmström antecknade inför utarbetandet av 
minnesordet 1955: ”Bergsten var en stor hund-
vän, och han hade regelbundet 2 fågelhundar 
(röda pointrar) på Enaforsholm.”111 På flera 
fotografier, framför allt jaktbilder, från Ena-
forsholm förekommer två irländska settrar 
och ibland två engelska settrar. Ripjakt med 
hund hade blivit vanligt förekommande mot 
slutet av 1800-talet och säkerligen använde 

Bergsten och hans jaktkamrater dessa stående 
fågelhundar på fjället. Många fotografier vi-
sar också detta, även om motiven ibland syns 
vara lite väl arrangerade. Några andra hundra-
ser som Bergsten troligen använde för jakt var 
springer spaniel och stövare. Den sistnämnda 
rasen brukar främst användas för räv- och har-
jakt, vilket indikerar att också dessa typer av 
jakt låg inom Bergstens intressesfär. På foto-
grafier och i andra källor förekommer också 
ett par raser av sällskapshundar: en ulmerdogg 
(en färgvariant av rasen grand danois) och 
en S:t Bernardshund. Särskilt tycke verkar 
Bergsten ha fattat för gråhunden Tass. År 1921 
skrev han en liten skrift, Från Tass till farbror 
Eric, där han kärleksfullt beskriver hur den 

Under Bergstens tid var älgen på frammarsch efter lång tid av tillbakagång. Men populationen var svag och det 
sköts inte många älgar i Västjämtland på den tiden. Det finns åtminstone två olika skjutna älgar på Bergstens 
fotografier. foto: AWB, nr E 256, KSLA.

During Bergsten’s time the population of moose was recovering after a long period of decline, but numbers remai-
ned small and not many moose were being shot in West Jämtland at that time. Bergsten’s photographs include at 
least two different moose laid low. photo: AWB, no. E 256, KSLA.
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lilla gråhundsvalpen självmant slog sig ner på 
Enaforsholm och togs om hand av Bergsten 
(Se Antonsons artikel i denna bok).112 Den 
Eric som är mottagare av skriften är den ovan 
nämnde Eric Melchert. Bergstens hundar 
hade alla korta slagkraftiga namn, en namn-
givning som var bruklig vid den här tiden för 
jakt- och brukshundar. Roy, Hej, Lord, Tass, 
Käck och Lizzy är exempel på de hundnamn 
som Bergsten valde. Typiskt är också att tiken 
bär ett flicknamn, ett mönster som är än mer 
uttalat idag.113 

Bergsten var mån om sin klädsel.114 Foto-
grafier från jakterna och annan utevistelse vi-
sar att han ibland var propert klädd som det 
anstod en grosshandlare från Stockholm, men 
att han också klädde sig i något ledigare och 
ibland säckigare kläder. Bergsten hade kanske 

läst Hahrs Handbok för jägare och jagtvänner 
där Hahr konstaterar: 

Utom det att jägaren bör kläda sig så, att han 
ej tager skada till hälsan eller blifver plågad av 
värme, bör han se till, att klädedrägten är be-
qväm, så att den hvarken är för trång eller för 
vid, för lång eller för kort.115

Bouppteckningen efter Bergsten avslöjar inte 
särskit mycket om hans jaktutrustning. Vid 
sin död hade inte Bergsten jagat på cirka 12 
år och möjligen hade han gjort sig av med 
jaktutrustningen. Å andra sidan var det inte så 
mycket extra man behövde på den tiden för 
att jaga – inga kamouflagekläder eller kepsar 
med signalorangefärgat band och heller inte 
någon teknisk utrustning som dagens jägare är 
behängda med. I en bouppteckningshandling 
upptas dock två salongsgevär och i en annan 
registreras ”2 jaktgevär/licens härför uttagen av 
rättaren Olof Lidén/”. De sistnämnda vapnen 
värderas 1937 till 300 kr, en icke föraktlig sum-
ma pengar då det motsvarar ungefär 8.300 kr i 
dagens penningvärde. Hagelgeväret för fågel-
jakt torde ha varit Bergstens viktigaste vapen. 
Det framgår också av flera fotografier där han 
poserar med sina fågelhundar och ett hagelge-
vär i handen. I dödsboet registreras dessutom 
några jakttroféer och uppstoppade djur: 1 ren-
huvud, 2 hornkronor, uggla, 2 uppstoppade 
fåglar, 1 lekatt och 3 uppstoppade ripor.116

Bergstens jakt- och fiskestugor
När de välbeställda jaktturisterna kom till 
Jämtland använde de olika typer av boende. 
Bondgårdar, fjällgårdar, fäbodstugor, tält, och 
de nämnda jaktvillorna användes som härbär-
gen. Jaktvillornas ägare hade förutom villor-
na som byggdes kring sekelskiftet också små 
jaktstugor som underlättade jakten på de vida 
markerna.117 På grund av de långa avstånden 
användes jaktstugorna säkert både som rast-
stugor och för övernattning. Bergsten lät byg-
ga en jaktstuga vid Storsnasens norra brant på 
en samfällighet nära Silverfallet. Stugan finns 
kvar men tillhör idag samfälligheten.118

År 1921 skrev Bergsten  ner anteckningar om hunden 
Tass som kom ensam och övergiven gående till Ena-
forsholm. Tass var en nordlig jaktspets av den typ som 
användes av samerna på trakten. På omslaget till den 
tryckta versionen av anteckningarna finns ovanståen-
de teckning, utförd av Bergsten. källa: Bergsten 1996.

In 1921 Bergsten  jotted down notes concerning Tass, 
a stray dog that simply turned up at Enaforsholm on 
its own. Tass was a Nordic Spitz of the kind used by 
the local Sami. The above drawing, by Bergsten, forms 
the cover illustration to the printed version of his notes. 
source: Bergsten 1996.
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Epilog om Jämtlands jakt
Bergsten avled i augusti 1937 och hann inte 
uppleva effekterna av kanske den största 
enskilda händelsen i den svenska jaktens 
1900-talshistoria.119 En ny jaktlag trädde i kraft 
1938, en lag som fastslog reglerna för många 
tunga diskussions- och trätoämnen under 
1800- och 1900-talen. Till dessa regler hörde 
bland annat de om jaktvårdsavgift (jaktskatt) 
och skapande av jaktvårdsområden. Genom de 
sistnämnda blev jakten än mer en samordnad 
och social verksamhet. Arvidson argumenterar 
för att detta bidrog till slutet på den svenska 
allmogejakten och på det som fanns kvar av 
de gamla fångstsätten.120 Jaktvårdsavgiften 
förde in pengar i systemet, vilka kunde an-
vändas bland annat för jaktvårdande ändamål, 
stati stikinsamling och forskning. Redan 1931 
skapades också en älgskadefond från vilken 
pengar kunde sökas för ersättning av skador på 

Det vanliga för de välbärgade jägarna var nog att vara sportklädd under jakten. Kanske den mer formella klädseln 
sparades till kvällarnas sociala samvaro. På flera foton bär Bergsten en finklädsel, men bilderna ser arrangerade 
ut och kanske det förklarar klädseln på vissa bilder. foto: AWB, nr E037 (ovan), E286 (nästa sida, överst), KSLA.

jordbruksgrödor. Just den sistnämnda frågan 
kom att uppröra Jämtlandsjägarna och de age-
rade kraftfullt för att användningen av dessa 
fonder skulle bli mer rättvis över landet.121

nästa sida: Jaktvillor/jaktstugor i Västjämtland (1880–
1915), en del av tidig svensk turism. Välbärgade per-
soner, inledningsvis engelsmän och skottar, därefter 
svenska grosshandlare (s.k. grosshandlarturism), 
sökte sig till Västjämtland i första hand för jaktens 
skull. Även hälsoaspekten, med den friska luften, var 
avgörande (s.k. luftgäster). Grå färg visar kalfjäll. Jakt-
villorna: 1) Gunnarvattnet, 2) Hoberg, 3) Västra Kjo-
land, 4) Åbo, 5) Storrensjön, 6) Skalstugan, 7) Med-
stugan, 8) Bodsjöedet, 9) Rensjösätern, 10) Rensjönä-
set, 11) Visjön, 12) Enaforsholms Gård, 13) Sevedholm, 
14) Bunnernäset, 15) Villa Tivoli, 16) Landverk, 17) 
Anahögen, 18) Villa Hunter, 19) Äggsjön och slutligen 
20) de sex jaktvillorna i Åre: Granliden, Tottebo, Monte 
Totto, Åkesson, Jamtbol och Bünsow. källa: Järnfeldt-
Carlsson, 1988, s. 117. karta: Hans Antonson.
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Hunting lodges in West Jämtland (1880–
1915), a part of early Swedish tourism. 
Well-to-do people, starting with English-
men and Scots, followed by Swedish 
wholesale merchants (hence the expres-
sion grosshandlarturism, “wholesaler tour-
ism”), made their way to West Jämtland, 
primarily for the hunting. The health aspect 
– fresh air – was another vital considera-
tion (“fresh-air visitors”). Bare mountain 
areas are coloured grey. The hunting 
lodges: 1) Gunnarvattnet, 2) Hoberg, 3) 
Västra Kjoland, 4) Åbo, 5) Storrensjön, 6) 
Skalstugan, 7) Medstugan, 8) Bodsjöe-
det, 9) Rensjösätern, 10) Rensjönäset, 11) 
Visjön, 12) Enaforsholms Gård, 13) Seved-
holm, 14) Bunnernäset, 15) Villa Tivoli, 16) 
Landverk, 17) Anahögen, 18) Villa Hunter, 
19) Äggsjön and finally 20) the six Åre hunt-
ing lodges: Granliden, Tottebo, Monte Tot-
to, Åkesson, Jamtbol and Bünsow. source: 
Järnfeldt-Carlsson, 1988, p. 117. map: Hans 
Antonson.

Sportswear was probably the dress code for wealthy people out hunting. More formal wear would perhaps be 
reserved for social evenings. There are several photos of Bergsten dressed to the nines, but they have an arranged 
look about them, which perhaps accounts for the garb in certain pictures. photo: AWB, no. E037 (opposite page), 
E286 (above), KSLA.
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Den före detta jaktvårdskonsulenten Sven 
Swahn gav i Jämtlands läns jaktvårdsförenings 
tidskrift från 1980 en översikt av de viktiga jakt-
liga frågorna i Jämtland under 1938–78. Han 
betonar de snabba ökningarna av föreningens 
medlemsantal, arealen jaktvårdsområden och 
älgpopulationens numerär under de första 
tio åren av perioden. Påföljande decennium 
nämner Swahn särskilt älgstammens fortsatt 
snabba tillväxt, även om den minskade i slutet 
av perioden, främst beroende på ökad avskjut-
ning för att söka lindra de tilltagande skogs-
skadorna orsakade av älg. Jaktvårdsområdenas 
administration tog mycket tid och innebar 
många resdagar för tjänstemännen. För åren 
1968–78 framhöll Sven Swahn den omfattan-
de studiecirkelverksamheten som kom igång 
både bland Jägareförbundets organiserade jä-
gare och andra.122 Skulle han ha fått möjlig-

heten att sammanfatta viktiga jaktfrågor efter 
1980 och fram till idag hade älgen fortfarande 
varit en av dessa. Den fria korttidsupplåtelsen 
av småviltsjakt på statens marker i fjällen hade 
gissningsvis också varit med, liksom den nu 
heta frågan om de stora rovdjuren.

Älgen, framställd som en ståtlig silvrig älg-
tjur på Jämtlands landskapsvapen, har varit 
och är starkare förknippad med Jämtland än 
med andra landskap. En i sammanhanget icke 
oviktig detalj är att andelen stora horn bland 
de skjutna älgtjurarna under en längre tid har 
varit ovanligt hög i Jämtland. Frekvensen me-
daljhorn, dvs. sådana som får höga poäng och 
tilldelas Svenska Jägareförbundets hornmedalj, 
är dubbelt så hög i Jämtland som i de län som 
kommer på platserna 2–4. Vill man dessutom 
fälla tjurar med så kallade guldhorn, de mest 
åtråvärda, så är det också Jämtland som gäller.123

Fyra till fem kilometer söder om Enaforsholm låg en jaktstuga som Bergsten låtit uppföra. Här står Bergsten själv 
tillsammans med medhjälparen Gustav Olsson. Hej och Lord är förstås också med. foto: Fotograf okänd, möjli-
gen AWB, nr E 254/E 034, KSLA.

Bergsten had had a hunting chalet built 4 or 5 km south of Enaforsholm. Here we see him outside it with his as-
sistant Gustav Olsson. Hej and Lord, needless to say, are also of the party. photo: unidentified photographer, 
possibly AWB, no. E 254/E 034, KSLA.
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ovan: Älgavskjutning 1909–2010. Den visade kurvan 
för älgavskjutningen i Jämtland har ungefär samma 
form som den för landet som helhet. Den visar bl.a. hur 
få älgar som sköts under Bergstens tid på Enaforsholm 
och den kraftiga ökningen i avskjutning under 1940- 
och 1970-talen. data: Sammanställda från Jämtlands 
läns jaktvårdsförenings årsberättelser, och förening-
ens statistik på nätet.

above: Moose bag in Jämtland 1909–2010. The graph 
line showing the numbers of moose shot is roughly 
the same as for Sweden in general. One can see, for 
example, how few moose were shot during Bergsten’s 
time at Enaforsholm and how steeply the number rose 
in the 1940s and 1970s. data: Compiled from the annu-
al reports of the Jämtland County Hunting and Wildlife 
Management Association and from the Association’s 
statistics on the Internet.

till vänster: Den nöjde jägaren, Anders Hansson, visar 
upp sin första större älgtjur (13 taggar) utanför Storsjö 
kapell. Älgjakten är en viktig del av livet i Jämtland. I 
40 procent av hushållen finns någon som sysslar med 
jakt. Jakten har en viktig social funktion. foto: Alf Lööv, 
september 2002.

to the left: Anders Hansson posing, Nimrod-like, with 
his first really big moose (13 points) outside Storsjö 
Chapel. Moose hunting is an important part of Jämt-
land life, with 40 per cent of households including a 
hunter. Hunting has an important social function. pho-
to: Alf Lööv, September 2002.
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Ripjakt på Enaforsholm. Jaktlag på KSLA:s marker väster om vägen till Storulvån som är berett att starta ripjakten 
i ett gulnande fjällandskap. Personer från vänster: Fredrik Hallefält, Arild Ove Östmo, hundförare, Johan Gabriel 
Borgenstierna, Agneta Borgenstierna, Carl Henrik Ohlsson, Torbjörn Eggen, hundförare, Berndt Gerhardsson. 
foto: Lars Törner, 23 september 2005.

Willow grouse shoot at Enaforsholm. Hunting party on KSLA land west of the road towards Storulvån, about to 
set off into a yellowing mountain landscape. People from the left Fredrik Hallefält, Arild Ove Östmo, dog handler, 
Johan Gabriel Borgenstierna, Agneta Borgenstierna, Carl Henrik Ohlsson, Torbjörn Eggen, dog handler, Berndt 
Gerhardsson. photo: Lars Törner, 23 September 2005.

Jakten har idag en viktig social funktion 
som inte skall underskattas. Bybor, grannar 
och vänner träffas under en vecka eller så, där 
de lever ett spartanskt och händelserikt liv vid 
någon avlägsen jaktstuga. Att jaktintresset är 
omfattande framgår av statistiken som säger 
att i 40 procent av de jämtländska hushållen 
finns det någon som sysslar med jakt. Det är 
främst män som jagar, men antalet kvinnliga 
jägare ökar. Idag ser många jakten som en stor 
potential för turismen,124 men det är inte helt 

problemfritt att öka den. Dagens jaktturism är 
en fortsättning på den verksamhet som på ett 
mycket påtagligt sätt växte fram i Västjämt-
land årtiondena kring sekelskiftet 1800/1900. 
Landskapet, den friska luften och den lokala 
kulturen lockade, och det fanns gott om ripor. 
A.W. Bergsten kände till allt detta, kom att till-
bringa mycket tid i Västjämtland och där bli 
en del av utvecklingen under tre årtionden vid 
1900-talets början.
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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 
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and 2003 she was KSLA Vice President. The 
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margareta.ihse@natgeo.su.se

Kjell Lundquist
lundquist, kjell, 1955–2011, föddes och 
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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 
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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 
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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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