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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 hans antonsons artikel har Enaforsholm 
och det omgivande landskapet beskrivits både 
översiktligt och i detalj. I denna artikel skall 
ytterligare en detaljerad aspekt av gården be-
skrivas, nämligen byggnaderna. Byggnadsbe-
ståndet är ett av de mer karaktäristiska insla-
gen i landskapet och det framgår att Bergsten 
var en byggherre som omdanade gården efter 

eget huvud. Men i denna artikel behandlas 
inte bara Enaforsholm utan även bebyggelsen 
i Enafors stationssamhälle. För att underlätta 
förståelsen för hur det ser ut idag beskrivs här 
bebyggelsen i sin helhet – både den nuvarande 
och den som har rivits – tillsammans med mer 
detaljerade byggnadsbeskrivningar. Men här 
ges också en glimt av en möjlig framtid. 

Bebyggelsen vid Enaforsholm,  
i går, i dag och i morgon

madelene seberbrink, daniel rutgersson  
& hans antonson

Enaforsholms Gård med Snasahögarna i bakgrunden. foto: Daniel Rutgersson, 26 juni 2009.
Enaforsholms Gård, with Snasahögarna in the background. photo: Daniel Rutgersson, 26th June 2009.
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Perioder av byggnadsförändring 
på Enaforsholm

Att Enaforsholms Gård har en unik historia 
blir tydligt när man tittar närmare på alla de 
variationer av byggnader som genom tiderna 
har uppförts. Vad som däremot inte kan ses 
för blotta ögat är alla de som gått förlorade (se 
karta på s. 124).

I denna artikel presenteras fyra huvudsak-
liga bebyggelseperioder som har varit möjliga 
att identifiera genom det fält- och arkivmate-
rial som funnits till hands. Perioderna repre-
senterar den byggnadsutveckling som karak-
täriserar Enaforsholms Gård och den fysiska 
utveckling som format dagens Enaforsholm. 

1877–1899
Under denna inledande tidsperiod växte ett 
stort byggnadsbestånd fram vid Enaforsholm, 
i huvudsak i relation till sågverket och Stensaas 
hushåll (läs mer om Stensaas i Antonsons ar-
tikel). Sågverket och en smedja anlades 1877 
och året därefter byggdes huvudbyggnaden. 
På äldre fotografier är fasaderna mörka med 
ljusa foder vilket troligen betyder att husen 
var rödmålade med vita dörr- och fönster-
foder. Kring sågen växte ett antal byggnader 
fram och Stensaas lät även uppföra ett antal 
byggnader för hushållets drift såsom stall, red-
skapsbodar, sommarbostäder, ladugårdar och 

förråd. Gårdsdriften och sågverket fungerade 
sida vid sida. 

I den uppdaterade generalstabskartan från 
1885 är Enaforsholm och dess byggnader för 
första gången presenterade. Kartan visar vilka 
byggnader som fanns och hur de var lokalise-
rade. Året därpå startade skolverksamheten i 
byggnaden Gustavsro på Enaforsholms ägor 
men flyttade redan mot slutet av 1890-talet 
upp till Godtemplarhuset vid Enafors sta-
tionssamhälle. Pensionatsverksamheten i 
Stora huset pågick från 1880-talet fram till 
slutet av decenniet och 1892 stakades leden 
från Enafors till Snasahögarna ut. Stensaas 
dog 1898 vilket kan ses som början till bygg-
nadsperiodens slut.1

1900–1908
Följande period utgör tiden mellan Stensaas 
och Bergsten. På ett fotografi publicerat i 
STF:s årsskrift från 1903 syns det tydligt att hu-
vudbyggnaden och akademiflygeln (som vid 
tiden var ett härbre) har målats med en ljusare 
kulör. Det går inte att avgöra vilken kulört det 
rör sig om, men vid utbyggnaden av veran-
dan 2008 fann man mörkgula färgpigment på 
några äldre fasadbrädor och det är möjligt att 
detta var färgen från 1900-talets början. Föns-
ter och dörrfoder var mörka och det finns en 
möjlighet att färgen var engelskt röd även om 
det inte kan bekräftas.

Bebyggelsen vid Enaforsholm 1877–
1900. karta: Upprättad av Hans 
Antonson och Daniel Rutgersson. 
layout: Jerker Moström 2012.

Settlement at Enaforsholm, 1877–
1900. compiled by Hans Antonson 
and Daniel Rutgersson. layout: Jerker 
Moström 2012.
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Mellan 1900 och 1908 drevs Enaforsholm 
av nya ägare och inledningsvis annonserades 
Enaforsholm i dagspressen som ett sanato-
rium. Förutom att sågen revs 1907 skedde 
inte några större förändringar i Enaforsholms 

byggnadsbestånd under denna korta period i 
Enaforsholms historia. 

Under perioden byggdes troligen utsikts-
paviljongen på en liten åker (skifte 105 på laga 
skifteskartan, se sidan 119) på höjden ovanför 

Bebyggelsen vid Enaforsholm 1900–
1908. karta: Upprättad av Hans 
Antonson och Daniel Rutgersson. 
layout: Jerker Moström 2012.

Settlement at Enaforsholm 1900–
1908. compiled by Hans Antonson 
and Daniel Rutgersson. layout: Jerker 
Moström 2012.

Utsiktspaviljongen på kanten till Enaforsen. På bilden syns troligen fröken Lindström och en av Bergstens fågel-
hundar. På Stensaas tid stod paviljongen på den lilla höjden öster om Lillån, där grunden till utsiktstornet idag 
står. Odaterad, troligen kring 1910. foto: AWB, nr E 060, KSLA.

The gazebo on the edge of Enaforsen. The picture probably shows Miss Lindström and one of Bergsten’s gundogs. 
In Stensaas’ day this pavilion probably stood on the hillock east of the Lillån river, where the foundations of the 
viewing tower can be seen today. Undated, probably taken in about 1910. photo: AWB, no. E 060, KSLA.
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huvudbyggnaden, vilken kan ses på vykortsfo-
tografiet på sidan 116. Det var där Bergsten se-
nare skulle bygga ett utsiktstorn. Paviljongen 
var rund med en balustrad och rikligt detal-
jerad i en typisk sekelskiftesstil. Under denna 
tid var takspiran flera meter hög. Vem det var 
som lät uppföra den är oklart men det har 
spekulerats i att upphovsmannen kan ha va-
rit Johannes Mölner, tidigare Stensaas högra 
hand och sedermera innehavare av Enafors 
turisthotell,2 men det kan lika gärna ha varit 
Stensaas själv. Dateringen är tämligen osäker, 
men eftersom huvudbyggnaden har mörkfär-
gade fasader på nämnda fotografi (vilket också 
var fallet på ett fotografi från 18993) går det i 
alla fall att avgränsa byggtiden till före 1903, 
då huvudbyggnaden alltså blev ljus. Genom 
anläggandet av paviljongen är det tydligt att 
turistnäringen fått fäste i Enafors.

Mot slutet av perioden fick A.W. Bergsten 
under en av sina resor till Västjämtland upp 
ögonen för Enaforsholm och 1907 påbörjades 
försäljningen vilken stod klar 1908.

1909–1937
Försäljningen medförde omfattande ombygg-
nader och kompletteringar av det befintliga 
byggnadsbeståndet. Några år efter Bergstens 
övertagande skulle det vara svårt att se spår 
från den tid då sågverket karaktäriserade stör-

re delen av egendomens bebyggelse. Huvud-
byggnaden var det första Bergsten tog itu med 
vårvintern 1909. Byggnaden byggdes på med 
en våning med Stora salen, viktig för dåtidens 
sällskapsliv, samt fick ett mansardtak istället 
för det ursprungliga sadeltaket. Detta med-
förde att hela vindsvåningen kunde användas 
till skillnad mot förr.4 Fasaden skiftade åter 
färg. Detta ser man på Bergstens fotografier 
där fasaderna åter är mörka. Detta bekräftas 
också av de båda färgbilderna från denna tid, 
dels ur en jultidning 1914 (se sidan 131), dels ett 
vykort från före  1903 (se sidan 116), som båda 
är handkolorerade fotografier. Men var färgen 
röd som på dessa färgbilder eller var det en an-
nan färg? På ett av Bergstens egna fotografier 
(se sidan 220) syns att huvudbyggnaden och 
det som idag är Akademiflygeln hade en an-
nan, ljusare, nyans jämfört med övriga bygg-
nader. Det kan antingen betyda att det var 
målat i en mörk gul färg (samma kulört som 
på nämnda bräda) eller att huset helt enkelt 
åter hade blivit rödmålat enligt de kolorerade 
fotografierna. Mer än detta vet vi inte, men 
man kan anta att interiören fick en ändrad 
utformning, åtminstone på vinden ändrades 
väggarna till målad hyvlad brädpanel, så kal-
lad pärlspont, med bröstlist. Där finns också 
en devis inskriven som vi känner dels från 
Sokrates, dels från Viktor Rydbergs Den siste 

Bebyggelsen vid Enaforsholm 1909–
1937. karta: upprättad av Hans 
Antonson och Daniel Rutgersson. 
layout: Jerker Moström 2012.

Settlement at Enaforsholm, 1909–
1937. compiled by Hans Antonson 
and Daniel Rutgersson. layout: Jerker 
Moström 2012.
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atenaren (1859) och dels från Artur Hazelius 
motto (grundaren av Nordiska museet). Den 
lyder: ”Människa känn dig själf ”. 

Det märks att Bergsten hade ambitionen 
att genom ombyggnationer, rivningar och 
kompletteringar på egendomen förfina dess 
uttryck under sina första år som ägare. Hu-
set fick ett mer herrgårdslikt utseende genom 
förändringarna. Som framgår tidigare i denna 
bok (se Antonsons artikel) räknas Enafors-
holm till de västjämtska jaktstugorna. Plan-
lösningen hos dessa jaktstugor är deras ge-
mensamma nämnare, något som också speg-
lar husets funktion. Under en kort tid varje 
år sprudlade det av liv i byggnaderna och det 

var matsalen och husets sällskapsrum som 
stod i centrum under dessa veckor, så även på 
Enaforsholm. Men till skillnad från de övriga 
jaktstugorna så placerades det centrala sam-
lingsrummet på den nybyggda ovanvåningen 
istället för på bottenplan som varit praxis hos 
arkitekterna för övriga jaktslott i Västjämt-
land.5 Då Enaforsholm inte uppfördes som 
jaktstuga utan istället utgjorde en ombyggd 
huvudbyggnad tillhörande sågverket, var 
denna lösning inte speciellt ologisk men beak-
tansvärd. Husen rymde många gäster och sov-
rummen var många och väl tilltagna med hög 
komfort varav vissa träslott till och med hade 
inomhustoalett.6 Bergsten hade som syfte att 

Interiör från Enaforsholm. Salongen på övervåningen med två av Bergstens målningar i bakgrunden. Till vänster i 
bild står sannolikt fröken Lindström i motljus. Årtal okänt, troligen kring 1910. foto: AWB, nr E 215, KSLA.

Interior from Enaforsholm. The upstairs drawing room, with two of Bergsten’s paintings in the background. The 
person on the left is probably Miss Lindström, with the light behind her. Date unknown, probably c. 1910. photo: 
AWB, no. E 215, KSLA.
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nyttja Enaforsholm som privat jaktstuga där 
han kunde njuta av vildmarken tillsammans 
med vänner, ett ställe att några månader om 
året få utlopp för sitt jakt- och fiskeintresse.

Ett flertal nya byggnader tillkom denna 
period, mestadels under de första åren efter 
Bergstens övertagande: ishus, förråd, sommar-
bostäder m.fl. byggdes eller blev ombyggda 
till byggnader som bättre skulle samspela med 
Enaforsholms förändrade funktion, vilket 
också resulterade i att många av de äldre bygg-
naderna revs. Samtidigt med ombyggnaden 
av huvudbyggnaden byggdes Lillstugan på en 
av åkrarna direkt söder om Sommarstugan.7 
Lillstugan fungerade som mangel-, slöjd- och 
vagnsbod. Idag används den för konferens-, 
arbets- och övernattningsändamål. Härbret 
upphörde att vara ett förrådshus vilket där-

efter började anta formen av ett boningshus.8 
Det fick två våningar istället för tre, fönster på 
alla sidor, en murstock med flera eldstäder, en 
liten veranda, ett brutet tak och kom att kal-
las för Flygeln. En gäststuga kallad Nystugan 
byggdes troligen 1915. Nystugan kallas idag 
märkligt nog för Bläckhornet (efter sin form) 
sannolikt ett namn som myntades före det 
att kulspetspennan slog igenom på 1950-talet. 
Sommarstugan byggdes om till konstnärs-
ateljé eftersom Bergsten målade. Byggnaden 
kallas idag för Ateljén och namnet måste ha 
tillkommit i samband med ombyggnaden. 
Det sägs att Bergsten spenderade mycket tid 
där. En sommarladugård byggdes i sydvästra 
kanten av den sydligaste åkern på holmen. 
Den används idag som båthus och renovera-
des sommaren 2005. 

Ishuset. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.
The ice house. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.
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Utsiktspaviljongen på den lilla åkern i öster 
förefaller Bergsten ha flyttat ner till klippkan-
ten invid forsen. På ett fotografi som Bergsten 
tagit är den under uppförande, utan tak.9 När 
han senare fotograferade den med tak före-
faller spiran inte längre vara lika hög som på 
Stensaas tid.10 På klippbranten finns idag tyd-
liga spår av platsen för paviljongen i form av 
flata skifferhällar som ligger på marken. Flera 
skifferhällar formar en gångstig ifrån platsen 
ut på gräsmattan mot gårdsplanen. På den lilla 
åkern uppe på höjden, där utsiktspaviljongen 
tidigare hade legat, lät Bergsten istället bygga 
ett utsiktstorn. Utsiktstornet är inte alls en 
nätt liten sekelskiftesbyggnad utan en robust 
skapelse i en helt annan byggnadsstil. Den var 
murad av skiffersten i ett plan med utanpålig-

gande puts. Trätrappan upp till utsiktsplatt-
formen låg utanpå huset. Plattformen var plan 
med en låg balustrad. Under trappan fanns en 
farstu samt ett förråd och i murverket fanns 
en eldstad och två fönstergluggar. 

En annan paviljong som Bergsten lät byg-
ga, det s.k. Höganloft, skiljer sig också från se-
kelskiftespaviljongen genom en mer vild och 
naturlig framtoning. Obehandlade trädstam-
mar lyfte upp spånstickstaket och balustraden 
bestod av obehandlade tunnare grenar. Denna 
paviljong finns inte längre kvar idag men låg 
mellan Ateljén och Lillstugan. Invid denna lät 
Bergsten bygga ett ishus.11 Mellan härbret och 
brygghuset byggde han troligen också en stor 
jordkällare istället för den som finns med på 
laga skifteskartan.

Utsiktspaviljongen utan tak. Det verkar inte som om ”utsiktspaviljongen” är under uppförande eftersom den är 
vitmålad. Stolparna för taket skulle också i så fall sticka upp. Troligtvis är det en föregångare till paviljongen med 
tak. På bilden står stationsmästare Wetterqvist med fru och dotter (?). foto: AWB, nr E 273, KSLA.

Roofless gazebo. The “viewing pavilion” does not seem to be under construction, because it is painted white, 
added to which, the roof posts would then be sticking up. Probably this is a precursor to the roofed pavilion. The 
picture also shows the station master, Mr Wetterqvist, with his wife and daughter (?) photo: AWB, no. E 273, KSLA.
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Utsiktstornet på höjden i öster där Stensaas tidigare utsiktspaviljong låg. Detta torn är en betydligt mer robust 
skapelse och hade uppvärmningsmöjligheter. Det är inte bekräftat vilka personerna på bilden är, men troligen är 
mannen stationsmästare Wetterqvist iförd SJ-uniform. Kvinnan kan vara fröken Lindström. Odaterad. foto: AWB, 
nr E 199, KSLA.

The viewing tower on the eastward height formerly occupied by Stensaas’ gazebo. This tower is made of far sterner 
stuff and could be heated. The identity of the people in the picture is unconfirmed, but the man is probably Mr 
Wetterqvist the stationmaster, wearing his SJ (Swedish State Railways) uniform, and the woman may be Miss 
Lindström. Undated. photo: AWB, no. E 199, KSLA.

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

i Stockholm låg granne med Prins Eugens 
Waldemarsudde på Djurgården.12 Bergsten 
lät troligen riva dessa ekonomibyggnader re-
dan två år efter sitt tillträde. Nytt boningshus 
åt arrendatorn byggdes år 1910 en bit längre 
norrut närmare Lillåns inlopp. Den kallades 
för rättarebostad. Efter att arrendet var slut 
1912 byggdes intill rättarebostaden ett stall 
och en ladugård.13 Det framgår av fotografier 
att man rev de gamla ekonomibyggnaderna 
samtidigt som nya byggdes, varför man kan 
tänka sig att byggnadsmaterialet återanvändes 
i de nya husen. På platsen för den gamla ladu-
gården ligger idag Nystugan och intill denna 
kan man se en stenlagd gång av skifferhällar 
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Utsiktstornet idag. Grunden av murad skiffersten med puts är det enda som återstår idag. Nedbrytningen av 
grunden fortgår. Träden runt tornet har växt sig högre och buskvegetationen tränger sig närmare trots röjningar på 
1990-talet. Utsikten betraktad från marken skyms märkbart av träd och buskar, så var det varken på Stensaas 
eller på Bergstens tid. foto: Hans Antonson, 2 augusti 2005.

The viewing tower today. The foundation of rendered slate masonry is all that now remains. The foundations con-
tinue to disintegrate. The trees round  the tower have grown higher, and the undergrowth is closing in, despite 
clearing operations in the 1990s. The view from the ground is noticeably blocked by trees and bushes, which it 
never was in Stensaas’ or Bergsten’s day. photo: Hans Antonson, 2nd August 2005.

som går mellan Nystugan och den nya arren-
datorsbostaden. En sommarladugård bygg-
des 1918 norr om Holmen vid Enans strand. 
Ett båthus finns i den sydvästra kanten av 
den sydligaste åkern och tillkom troligen på 
Bergstens tid. Intill denna uppförde samen 
Jonas Norberg en kåta på Bergstens önskan. 
Sommaren 2005 stod det på denna plats ett 
tält (tipi) i tyg, således med en viss kulturhis-
torisk kontinuitet.

På allmänningsmarken vid Storsnasens 
brant lät Bergsten bygga en jaktstuga. Den 
finns fortfarande kvar idag men hör inte till 
stiftelsen utan till samfälligheten. Vidare fanns 
vid Storforsen en jakt- och fiskestuga. Vid jakt 

Ladugård och stall med vedgård och vedupplag i för-
grunden, juli 1945. foto: AWB, nr E 321, KSLA.

Shippon and stabling, with wood yard and wood pile in 
the foreground, July 1945 photo: AWB, no. E 321, KSLA.
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och fiske brukade Bergsten följas av sin med-
hjälpare Gustav Olsson. Denne bodde i Gus-
tavsro, ett hus som låg en bit bortom Lillåstu-
gan. Tidigare hade huset utgjort en skola.14 

Periodens tydliga bebyggelseutveckling vi-
sar att mycket av den storskaliga utvecklingen 
också skedde åren efter att Bergsten tog över. 

1938–1945
Trots eftersökningar har det inte gått att få 
fram uppgifter om militärens aktiviteter på 
Enaforsholm under andra världskriget. Men 
några spår finns på ägorna. Dels framgår av 
minnesstenen på Holmen (se Antonsons ar-
tikel) att 3:e fältjägarbataljonens pionjärer 
byggde en bro i augusti 1943 över Enan. Dels 
fanns länge gamla järnsängar kvar i husen 

när försvarsmakten lämnade Enaforsholm. I 
huvudbyggnadens sovrum var de av järn i en 
och två våningar, vilket gav en logementslik 
känsla. Men militären lämnade också efter sig 
ett mycket slitet Enaforsholm. Några bilder av 
militärerna har heller inte påträffats från denna 
tid, men Enafors och Enaforsholm var av stra-
tegiskt intresse för armén sedan fler hundra år 
(se Antonsons artikel om landskapet) och det 
finns åtminstone en bild från en militärmanö-
ver ca 1915–20. Några uppgifter från Västjämt-
land gör dock gällande att två brittiska flygare, 
som hade bombat tyska fartyg i Trondheims-
fjorden omhändertogs i början av maj 1942 
vid Rensjösätern. De hade vandrat fem mil i 
lågskor i snön.15 Den 22 juli 1943 grupperades 
3:e bataljonen, I 5, i trakten av Enafors och då-

Tandläkare Eric Melchert, Uppsala, A.W. Bergsten och järnhandlare Georg Modin, Knivsta, vid Höganloft, en pavil-
jong som Bergsten lät bygga vilken låg mellan Ateljén och Lillstugan. foto: AWB, nr E 257, KSLA.

Eric Melchert, the Uppsala dentist, A.W. Bergsten and the ironmonger Georg Modin, from Knivsta, at Höganloft, 
a pavilion which Bergsten had built in between the Studio and the Lesser Cottage. photo: AWB, no. E 257, KSLA.
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varande bataljonschef var kapten Dag Stiern-
spets. I augusti 1943 genomförde 3:e bataljonen 
en stor övning i fjällterräng.16

1946–2012
När stiftelsen tog över Enaforsholm lämna-
des ett stort antal byggnader över till Kungl. 
Lantbruksakademien att förvalta – byggnader 
som akademien därefter har renoverat och 
stegvis kompletterat. Men redan åren efter 
Bergstens död byggdes, den nu mera kallade, 
Akademiflygeln om och fick fler rum samt 
kompletterades åt norr. Den mest markanta 
förändringen av byggnaden var dock att man-
sardtaket roterades 90 grader och ersattes av 
ett sadeltak.17 

Vissa byggnader har rivits, andra har fått 
ett förändrat användningsområde och några 
har fått förfalla. Exempel på det senare är 
utsiktspaviljongen, sommarladugården, en 
lada på stora åkern och utsiktstornet. Idag är 
exempelvis utsiktstornet en ruin. Varför det 
tilläts förfalla, och när förfallet hade nått en 
gräns där det inte längre var lönt att reparera, 
vet man inte. Därtill har också nya byggnader 

tillkommit bland annat Lillåstugan som upp-
fördes på 1970-talet. 

Rättarebostaden har renoverats och kom-
pletterats stegvis och dess tillhörande ladugård 
har sedan några år tillbaka byggts ut med en 
maskinhall. 

Huvudbyggnaden byggdes ut kring 1988 
med såväl större kök som lastkaj. De största 
ingreppen i detta hus skedde vid den omfat-
tande renoveringen som satte igång hösten 
2008 då standarden avsevärt höjdes. Den mest 
påtagliga förändringen på husets utsida är ut-
byggnaden av matsalen som delvis sticker ut 
på husets baksida målad i den kulör som alltså 
kan vara samma som några av husen var må-
lade i under Bergstens tid. Från 2008, i sann 
bergstensanda, arrenderar åter Enaforsholms 
gård de forna jaktmarkerna och har således 
tillträde till den gamla jaktstugan.

Efter att nu ha tecknat en översiktlig bild 
av bebyggelseförändringen vid Enaforsholms 
Gård skall delar av byggnadsbeståndet beskri-
vas mer i detalj utifrån ett byggnadsantikva-
riskt perspektiv. Fokus ligger på byggnader-
nas fysiska utseende och egenskaper och, om 

Militärmanöver i Enafors 1915–20. foto: Fotograf okänd, fotografiet tillhör Bernt Mevik.
Manoeuvres at Enafors, 1915–20. photo: Unknown photographer, photograph courtesy of Bernt Mevik.
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möjligt, ange när i tiden förändringar har in-
träffat. Man måste emellertid ha i minnet att 
tidigare dokumentation har sina brister och 
därför utgör det antikvariska angreppssättet 
ett viktigt komplement eftersom byggnaderna 
i sig själva utnyttjas som historiska dokument 
vilka kan läsas av det tränade ögat.

Byggnadsbeskrivningar
På fastigheten, de gångna åren till trots, finns 
alltså ett stort antal byggnader kvar. Variatio-
nen är unik vilket tillsammans med dess histo-
riska ursprung ger ett varierat intryck.

Huvudbyggnaden (Stora huset), nr 8, 
uppförd 1877
Stora huset var ursprungligen byggt som en 
enkel parstuga vilken under det gångna seklet 

har genomgått en rad förändringar. Grunden 
av skiffer är troligen kallmurad, det vill säga 
att det inte har använts bruk mellan stenarna. 
Grunden är numera förstärkt och putsad, tro-
ligtvis har man även grävt ur grunden i syfte 
att möjliggöra en dränering. Gavelpåbyggna-
den i väster har en grund av Leca-block al-
ternativt betong, putsad på samma sätt som 
resterande grund. En skillnad är, putsen till 
trots, grundens avvikande höjd. Under huset 
har det tidigare funnits en jordkällare eller lik-
nande för förvaring. Idag är källaren inredd 
med bland annat omklädningsrum, duschar, 
bastu, tvättstuga och förråd. Dusch- och om-
klädningsrummen renoverades 2005.18

Huset bär i bottenvåningen en gulmålad 
locklistpanel med rundade smala locklister. 
Övervåningen bär till skillnad från bottenvå-
ningen en lockpanel vilken, i förhållande till 

Mangårdsbyggnadens huvudingång är den vänstra av de två utanpåliggande förstugorna. Till höger på byggna-
den har köket byggts ut, fått grovingång, soprum och en lastkaj. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.

The main entrance to the corps de logis is the left-hand one of the two projecting porches. To the right of the 
building, the kitchen has been enlarged and provided with a scullery entrance, a refuse room and a loading bay. 
photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.
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locklistpanelen, skiljer sig genom dess grövre 
lock (den i en panel ovanpåliggande brädan). 
Våningen tillkom alltså 1909. Takfallet med 
dess frontespis och fönsterkupor skvallrar om 
den andra våningens stora volym. Mansardta-
ket är idag täckt med plåttakpannor. Det var 
först 1989 som det ursprungliga skiffertaket 
togs bort eftersom det läckte.19 Längs de båda 
gavlarna kan man avläsa påbyggnaden genom 
den enkla takgesims (trälist) som löper vidare 
längs långsidan utmed takfoten. Den kan ses 
som en symbol för tiden efter Stensaas. Längs 
takfallet sitter idag moderna takrännor som 
leder vattnet till samtida stuprör. Intressant är 
att det vid takskägget sitter en smyckande list 
som vänder sig inåt byggnaden med formen 
av en urskuren båge, något som har identifie-
rats på flera byggnader i trakten. Taknockens 
två skorstenar är plåtbelagda. Den ena leder 
till det nya köket medan den andra leder till 
övervåningens öppna spis. Skorstenarnas pla-
cering är dock de ursprungliga.

Bottenvåningens norra långsida, dvs. hu-
sets framsida, smyckas av åtta regelbundet pla-
cerade fönster. Ett tillkom nyligen på den nya 
gaveln i väster. Fönstren har sexspröjsad form 
med vita fönsterfoder.

På samma fasad finns även två ursprungli-
gen mer symetriskt placerade utanpåliggande 
förstugor. När Jämtland under den senare 

hälften av 1980-talet ansökte om att få vinter-
olympiaden till länet kontaktades Akademien 
av polisen som hade upptäckt att det saknades 
tillstånd för matservering på Enaforsholm. 
Detta resulterade i en tillbyggnad åt väster 
innehållande ett ordenligt kök,20 med en spe-
ciell ingång för köksleveranser samt förbättrad 
brandsäkerhet i hela huset. Även elen byttes 
delvis ut. Genom köksutbyggnaden har huset 
inte längre samma symmetriska form. Taken 
på de båda förstugorna bär emellertid formen 
av ett sadeltak. Den östra förstugan (dvs. den 
vänstra om man blickar mot Snasahögarna) 
fungerar idag som huvudentré och har fått en 
tillgänglighetsramp av lärkträ. Den västra för-
stugan används idag som varuintag, och har 
fått en ny trappa, också den av lärkträ. Intill 
denna finns även en källarnedgång, vars dörr 
utgörs av en port av svart plåt likt den som 
klär taket. De rödmålade dubbeldörrarna från 
2008–09 har ett, för tidigt 1900-tal, tidstypiskt 
utseende där man exempelvis har tagit fasta 
på de utsmyckade speglar som de ursprung-
liga dörrarna hade. 

Början på gavelpåbyggnaden markeras av 
det stuprör som tidigare befann sig på bygg-
nadens gavelnock. Fasaden löper därifrån 
vidare i ett kamouflerande utförande och 
avlöses vid takfoten av det plåtbelagda man-
sardtaket. Det avslutas med en gavel på andra 

Bebyggelsen vid Enaforsholm 1946–
2012. karta: Upprättad av Hans 
Antonson och Daniel Rutgersson. 
layout: Jerker Moström 2012.

Settlement at Enaforsholm, 1946–
2012. compiled by Hans Antonson 
and Daniel Rutgersson. layout: Jerker 
Moström 2012.
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våningen och fortsätter på bottenvåningen för 
att ge rum åt det nybyggda köket med varuin-
tag och sopsorteringsrum. Taket till tillbygg-
naden bildar en terrass. Denna omges av ett 
vit- och gulmålat trästaket. På gaveln finns en 
balkongdörr samt två fönster, utförda i sam-
ma stil som de på byggnadens bottenvåning. 
Den motsatta gaveln har istället en mindre 
balkong med brandstege. Balkongens dörrar 
och fönster (sex- respektive trespröjsade) är 
nyligen utbytta och anpassade till ett estetiskt 
uttryck hämtat från tidigt 1900-tal. Byggår för 
balkongen är okänt. 

Huvudentrén har fått nya dörrar samt en ramp för 
funktionshämmade. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 
2009.

The main entrance has been given new doors and a 
wheelchair ramp. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 
2009.

Utbyggnaden på baksidan från 2008 är målad i en nyans som påträffades vid utbyggnaden. Färgen kan vara från 
Bergstens tid. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.

The rear enlargement from 2008 is painted a shade of colour discovered on the extension and possibly from 
Bergsten’s time. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.
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Mansardtaket smyckas av tre mindre föns-
terkupor om vardera ett fyrspröjsat fönster 
med vitmålade fönsterfoder och plåtbelagt 
pulpettak. Två fönster är lokaliserade öster 
om frontespisen och ett i väster. Frontespi-
sen är i mitten dekorerad med två liggande 
niospröjsade fönster och i nocken ett rund-
fönster. Det senare dock med innanpålagd de-
korationsspröjs som delar upp fönstret i flera 
små rutor. Frontespisens tak bär formen av ett 
plåtbelagt sadeltak. 

Byggnadens baksida fick 2008 en utbygg-
nad i form av en veranda sammanbyggd med 
matsalen. Dess fasad har locklistpanel samt 
kopplade sexspröjsade dubbelfönster utmed 
hela verandan. Grunden är byggd av putsade 

Leca-block. Verandans plåtbelagda pulpettak 
har en lättare lutning. Takfallet pryds vid tak-
foten med imiterade bjälklagsutsprång. I det 
västra hörnet av verandan där denna möter 
fasaden finns en nyligen uppförd solterrass. 

Bläckhornet (Nystugan), nr 12,  
uppfört 1915
På en skiffergrund står Nystugan, det mindre 
boningshus som idag kallas Bläckhornet.

Byggnaden används idag som övernatt-
ningsbostad för fyra personer fördelade på två 
rum, med bekvämligheter som toaletter du-
schar och torkskåp i en tillbyggnad från 1989.21 

Det som skiljer Bläckhornet från övriga 
byggnader är främst det särpräglade form-
språket med en tydlig inspiration från tidigt 
1900-tal. Vad som på håll lockar ögat är det 
välvda takutsprånget och den täckta terras-
sen och byggnadens kvadratiska ursprung och 
valmade tak. 

Dock har mycket genom åren bytts ut och 
förändrats. Baksidan har exempelvis komplet-
terats med en rektangulär byggnadskropp 
som tar vid intill den kvadratiska kroppens 
takfall, vilket fortsätter ner på nybyggnaden 
likt ett lätt sluttande pulpettak. Tillbyggna-
den bär liksom ursprungsdelen ett tak belagt 
med plåttakpannor. Även här fanns förr ett 
skiffertak som togs bort 1989.22 Stuprören är 
av vit plåt för att bättre överensstämma med 
byggnadens vita knutar. På fram- respektive 
baksida finns fönsterkupor. Den främre ku-
pans fönster vittnar om att den har tillkom-
mit i ett tidigt skede, troligen i samband med 
byggnadens uppförande. Det samma gäller de 
båda entrédörrarna av trä. Den bakre fönster-
kupan är dock igensatt, troligtvis vid tiden för 
tillbyggnaden. Samtliga fönster och fönsterfo-
der är utbytta. Grundens sockel är idag delvis 
putsad, men när det skedde är okänt. Byggna-
den är klädd med en ljusgul spontad panel i 
samma kulört som huvudbyggnaden.

Även interiören har genom åren moder-
niserats, och det är tveksamt om något från 
Bergstens tid idag finns bevarat. 

Mansardtak. illustration: Daniel Rutgersson.
Mansard roof. illustration: Daniel Rutgersson.

Locklistpanel där en ovanpåliggande list låser två brä-
dor. illustration: Daniel Rutgersson.
Board and batten, with one batten securing two 
boards. illustration: Daniel Rutgersson.
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överst: Nystugan eller det så kallade Bläckhornet är en byggnad med klara drag av den arkitektur som var på 
modet då Bergsten byggde huset. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.

top: New Cottage, alias the Inkwell, is a building clearly reflecting the architecture in fashion when Bergsten built 
the house. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.

under: Det mest karaktäristiska med Nystugan är dess utmärkande loggia, dvs. veranda. foto: Daniel Rutgers-
son, 25 juni 2009.

below: The most characteristic feature of New Cottage is its distinctive loggia, i.e. veranda. photo: Daniel Rutgers-
son, 25th June 2009.

Planritning över Nystu-
gan. illustration: 
Daniel Rutgersson.

Floor plan of New Cot-
tage. illustration: 
Daniel Rutgersson.
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överst: Sommarstugan eller den så kallade Ateljén, är en av de ursprungliga byggnaderna vid Enaforsholm. Den 
har ingången på gaveln och på fotografiet syns också det brutna taket med sina valmade takgavlar som särskiljer 
huset från de övriga. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.
top: The Summer Cottage or Studio is one of the original Enaforsholm buildings. It is entered from one end, and 
the photograph also shows the mansard roof which, with its hipped gable ends, sets this house apart from the 
other buildings. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.

under: Baksidan av Sommarstugan/Ateljén: skiffergrunden och den ålderdomliga dörren ger en uppfattning om 
Enaforsholms ålder. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.
below: The rear of the Summer Cottage/Studio: the shale foundation and the antiquated door convey a hint of 
Enaforsholm’s antiquity. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.

Sadeltak. illustration: 
Daniel Rutgersson.
Saddleback roof. il-
lustration: Daniel Rut-
gersson.
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Ateljén (Sommarstugan), nr 6,  
uppförd år (okänd)

Byggnadens ålder är okänd med den finns 
med på laga skifteskartan (se sidan 119) från 
1800-talets mitt och skall då ha fungerat som 
en sommarstuga, dvs. en stuga som inte var 
vinterbonad. Vid gårdarna var det i äldre tider 
vanligt med dubbla huvudbyggnader.

Byggnaden står i suterräng och används 
idag som övernattningsstuga med kök samt 
plats för åtta bäddar.

Vad som drar åt sig blicken är i första hand 
den locklistpanel som ger huset dess randiga 
mönster. De brutna takgavlarna skiljer även 
byggnaden från övriga. Det är framför allt 
genom byggnadens baksida som dess historia 

tydliggörs. Den ålderdomliga kallmurade skif-
fergrunden utgör källarens väggar. Dess omå-
lade dörr har gångjärn och beslag i smidesjärn.

Vid en närmare blick av huset blir det tyd-
ligt att mycket är utbytt, exempelvis entrédör-
ren tillsammans med samtliga fönster samt 
fönsterfoder, vilka inte har samma ålderdom-
liga prägel som resten av huset.

Enligt uppgift från länsstyrelsen ska det i 
Ateljéns källare ha installerats en oljepanna 
och tank för värmeförsörjning 1962 vilken 
demonterades 2008.23 Märkligt nog finns det 
inga spår av detta vare sig på grund eller väg-
gar.

Likt flera närliggande byggnader är Atel-
jéns tak och stuprör idag av svart respektive 
vit plåt. Panelen är ljusgul med vita knutar.

Lillstugan var från början två hus som byggdes samman när Bergsten tog över. De båda ursprungliga husen och 
nuvarande Lillstugan har haft en mängd funktioner men fungerar numera som utrymme för konferenser. Huset 
rymmer en hel del kulturhistoriskt intressanta detaljer såsom en kakelugn och pärlspåntspanel. foto: Daniel Rut-
gersson, 26 juni 2009.

 The Lesser Cottage began life as two houses which were made into one when Bergsten took over. The two original 
houses and the present Lesser Cottage have served a host of different purposes but are now conference premi-
ses. The house contains a good many details of historic interest, such as a tiled stove and tongued and grooved 
panelling. photo: Daniel Rutgersson, 26th June 2009.
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Lillstugan, nr 3, uppförd ca 1909
Stugan bestod tidigare av två byggnader (ålder 
okända, men uppförda efter 1888) som någon 
gång under Bergstens tid byggdes samman. 
Efter renovering 1994 hyser Lillstugan idag en 
mindre konferenssal, två separata kombine-
rade arbetsrum/sovrum, wc, vedbod samt ett 
förråd.

Grunden är av skiffer, men har till skillnad 
från övriga byggnader en liggande spontpa-
nel. Mansardtaket har svarta plåttakpannor 
och stuprör av vit plåt. Liksom de tidigare 
presenterade byggnaderna har här funnits ett 
skiffertak som byttes ut 1989.24 Samtliga föns-
ter, fönsterfoder och dörrar är utbytta på både 
in- och utsida. Det unika med byggnaden är 
att det på insidan fortfarande finns kvar såväl 
pärlspontspanel som kakelugn (fungerar ej). I 
övrigt är interiören, likt delar av exteriören, 
moderniserad i etapper. Även detta hus har en 
ljusgul panel med vita knutar.

Akademiflygeln, nr 10,  
uppförd ca 1877
På platsen för dagens flygelbyggnad stod ur-
sprungligen ett härbre som Bergsten lät bygga 
om till boningshus 1909 och som då fick ett 
mansardtak i likhet med huvudbyggnaden. 
Efter Bergstens bortgång 1937 fortsatte fröken 
Lindström den planerade ombyggnaden och 
man kan anta att hon därmed satte en person-

Planritning över Lillstugan.    Floor plan of the Lesser Cottage. illustration: Daniel Rutgersson.

lig prägel på byggnaden. Taket vändes 90 gra-
der och mansardtaket byttes mot ett sadeltak. 
Det är oklart hur mycket byggnaden utvidga-
des, men något som tydlig framgår av foton 
samt beskrivningar från platsen är att huset 
fortsatte att ha en rektangulär form, men 
med 90 graders förskjutning. Det är troligt att 
gränsen mellan det gamla huset och den nya 
tillbyggnaden ligger mellan de båda fönstren 
till höger om ingången.

Dagens flygelbyggnad har en historik be-
stående av flera ombyggnader både i och ut-
anpå. Idag finns sex rum med minst dubbelt 
så många bäddar samt dusch, wc, bastu, kök 
och allrum. Här ligger även Enaforsholmsbib-
lioteket.

Flygeln står idag på en nyligen dränerad 
grund. Den sprutputsade och målade sockeln 
gör att det idag inte går att se om grunden 
består av skiffer likt kringliggande byggnader. 
Även Akademiflygeln har locklistpanel med 
vita knutar. Några av fönstren samt dörrarna 
har troligtvis sitt ursprung i fröken Lind-
ströms ombyggnad. Det finns några karakte-
ristiska trädetaljer värda att uppmärksammas, 
såsom smyckande lister som vänder sig mot 
byggnaden i en utskuren båge, vilka påträf-
fas både på förstugans sadeltak, på flygelbygg-
nadens båda gavlar samt takskägg. Dessa går 
även att återfinna vid huvudbyggnadens re-
spektive takfall.
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Beträffande interiören genomfördes en 
mer omfattande renovering under 1950-talet, 
då exempelvis köket iordningställdes samt 
tvättställ på rummen tillkom. Vidare har i 
princip varje årtionde lämnat vissa avtryck. 
Tidsandan är i dagsläget svår att definiera men 
förstärks av några originaldetaljer som föns-
terbeslag, den öppna spisen i hallen samt ett 
snidat trappräcke av trä som torde ha tillkom-
mit under Lindströms tid.

Sommarladugården, nr 23,  
uppförd 1918 
Vid en av egendomens yttre hagar står som-
marladugården. Den befinner sig i förfall, 
men en restaurering är påbörjad. Byggnaden 
är uppförd i två delar varav den ena med lägre 

takhöjd. Den till volymen något större bygg-
naden står på en kallmurad grund av skiffer, 
vilket också är det material som återfinns på 
det invändiga golvet. En ny syllstock sattes på 
plats 2008 i en enkel knuttimrad konstruk-
tion. Panelen som också utgör ladans inner-
väggar består av en lockpanel där lockbrädan 
och bottenbrädan har samma bredd. Panelen 
är uppburen av en spikläkt. Sadeltaket har 
ett brant fall och bärs upp av en enklare trä-
konstruktion av fyra takstolar med utanpå-
liggande träpanel klädd med tjärpapp. Taket 
skjuter ut rejält på alla sidor (kallas takskägg). 
Nedanför den norra nocken finns ett mindre 
liggande överhängt rektangulärformat föns-
ter med vitmålade foder och mittspröjs. Ett 
av glasen saknades 2008. På den södra nocken 

Akademiflygeln har genomgått en hel del förändringar genom åren. Från handelsbod via härbre till boningshus, 
från sadeltak till mansardtak och tillbaka till sadeltak, fast vinklat i 90 grader. foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 
2009.

The Academy Wing has undergone a good many changes over the years, from general store to guest cottage to 
outbuilding, from saddleback roof to mansard roof and back to saddleback roof again, though with an angle of 90 
degrees. photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.
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finns istället ett rektangulärt stående fönster 
med endast det vitmålade fönsterfodret kvar. 
Såväl gångjärn som fönster saknas. Förutom 
som sommarladugård har det spekulerats i att 
huset också har använts som smedja.25

Den mindre delen har syllstocken liggan-
des direkt på marken. Golvet består av jord. 
Väggkonstruktionen är av samma slag som 
på den större byggnaden. Pulpettaket har ett 
brant takfall och bärs upp av en enklare trä-
konstruktion bestående av fyra tvärliggande 
stockar med utvändig träpanel och tjärpapp. 
Inredningen utgörs av två spiltor i trä. Varje 
spilta har en dörr på ladans östra långsida. 
Dessa dörrar har en stående panel med smi-
desjärnsbeslag. På långsidan finns även två 
fönsterband med vitmålade fönsterfoder om 

Planritning över Akademiflygelns källare. 
Floor plan of the Academy Wing cellars.
illustrationer: Daniel Rutgersson.
illustrations: Daniel Rutgersson.

Planritning över Akademiflygelns övervåning.
Floor plan of the Academy Wing’s upper storey.

Planritning över Akademiflygelns bottenvåning.
Floor plan of the Academy Wing’s bottom storey.

Husets interiör visar en stor bredd av historiska 
lager. Trappan i Akademiflygeln. foto: Daniel Rut-
gersson, 26 juni 2009.

The house interior presents a wide span of histori-
cal layers. The Academy Wing stairs. photo: Daniel 
Rutgersson, 26th June 2009.
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vardera fem rektangulärt stående rutor med 
spröjs. De bägge ladorna är troligtvis målade 
med falu rödfärg och knutarna är vitmålade. 

Båda ladorna hade 2008 omfattande sätt-
ningsskador. På den större delens tak finns 
rötskador, men där har renoveringen påbör-
jats i syfte att på nytt kunna använda ladan 
som regnskydd för boskap m.m.

Renoveringar efter 2008,  
med en framtidsglimt

Huvudbyggnaden (Stora huset)
Under oktober 2008 till och med mars 2009 
renoverades Enaforsholms huvudbyggnad. 
Huset byggdes även till med en ny matsal mot 
söder och planlösningen förändrades. Det hu-
vudsakliga syftet var att höja Enaforsholms 
standard och bekvämlighet samt att kunna ta 
emot fler matsalsgäster (dags- eller flerdagars-
gäster), exempelvis bröllopsgäster, konferens- 
samt kursbesökare. Genom tillkomsten av nya 
sällskapsrum, installation av wc i flera rum 
samt genom att ta bort våningssängarna av 

järn, försvann den tidigare logementskänslan. 
En övervägande del av byggnadens ursprung-
liga kvaliteter var sedan länge bortskalade och 
det som fanns kvar av det ursprungliga togs 
vid renoveringen tillvara i en hög utsträck-
ning. Vissa, sedan länge försvunna, kvaliteter 
återskapades delvis.

Renoveringen är projekterad av Arkitektur 
& Byggnadsvård AB i Örebro genom arkitekt 
Leif Göthberg samt inredningsarkitekt Kerstin 
Åkerstedt. Arkitekterna och akademien delade 
tanken att besökaren vid Enaforsholm skulle 
ges en bild över hur det estetiskt skulle kunna 
ha sett ut hemma hos Bergsten samt att denna 
känsla tillsammans med ett bekvämt boende, 
en vacker fjällnatur och trädgård skulle ge en 
sammanhållen upplevelse av bebyggelse och 
natur. Vecka 11 2009 slutfördes arbetet i och 
med att nya ytterdörrar med tillhörande in-
nerdörrar monterades på plats. Arbetet hade 
emellertid inte fortgått utan vissa komplika-
tioner. Det visade sig att byggnaden inte var 
anpassad till dagens bekvämlighetskrav på 
åretruntboende och ansågs bristfälligt isolerad, 
detta krävde större insatser än vad som från 

Ladugården är i ett mycket dåligt skick och renoveringen är nödvändig för dess fortsatta existens. foto: Daniel 
Rutgersson, 24 juni 2009.

The shippon is in a very bad state and its continuing existence stands or falls by renovation. photo: Daniel Rut-
gersson, 24th June 2009.

Lockpanel där en bräda låser två 
brädor.

Another type of board and bat-
ten, with one batten holding two 
boards in position.
illustration: Daniel Rutgersson.
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Byggnadsritning av bottenvåning med nya matsalen samt övervåning i huvudbyggnaden, Stora huset, av arkitekt 
Leif Göthberg vid Arkitektur & Byggnadsvård AB, Örebro. KSLA:s arkiv.

Architectural drawing of the main building’s bottom storey, with the new dining room, and upper storey, by archi-
tect Leif Göthberg of Arkitektur & Byggnadsvård AB, Örebro. KSLA archives.
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Stora salen. 
The main drawing room. 

Den nybyggda matsalen. 
The newly completed dining room. 

Kafferummet är ett nytillskott i och med renoveringen. 
Här har man försökt återskapa en del av den känsla 
som fanns på Enaforsholm under Bergstens tid. Överst 
i bild syns en del av det nyinstallerade ventilationssy-
stemet, en eftergift för gällande byggnormer. 

The Coffee Room is a new addition, made as part of the 
renovation. An attempt has here been made to evoke 
some of the ambience of Enaforsholm in Bergsten’s 
day. Uppermost in the picture, we see part of the newly 
installed ventilation system, a concession to current 
building regulations. 

Trappan med dess nya färgsättning. 
The staircase, with its new colouring. 
foto: Daniel Rutgersson, 25 juni 2009.
photo: Daniel Rutgersson, 25th June 2009.
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Färgsättningsförslag från 16 oktober 2008 av arkitekt Kerstin Åkerstedt vid Arkitektur & Byggnadsvård AB, 
Örebro. KSLA:s arkiv.

Colour scheme, dated 16th October 2008, by architect Kerstin Åkerstedt of Arkitektur & Byggnadsvård AB, 
Örebro. KSLA archives

början var beräknat. Nya krav på brandsäker-
het gjorde att den beräknade budgeten över-
skreds då kostnaden för många av dessa större 
arbeten (i huvudsak ventilation och brandsä-
kerhet) initialt inte kunde beräknas.

Utbyggnaden har förändrat huvudbygg-
nadens golvyta avsevärt. På baksidan sticker 
matsalen, genom den nya utbyggnaden, ut 
mot trädgården och genom fönstren får be-
sökaren en nära kontakt med den unika träd-
gården men också en storslagen vy över både 
Snasahögarna och det milsvida skogsklädda 
landskapet. Utbyggnadens färg skiljer sig en 
del i nyans från det övriga huset, detta på 
grund av att man vid renoveringen fann spår 
av den gula nyans som byggnaden kan ha varit 
målad i under Bergstens tid. Målet är att alla 

Enaforsholms byggnader på sikt ska målas i 
denna färg. Utbyggnaden har nationalroman-
tiska drag i stil med övriga huset. 

Bergstens vilja att Enaforsholm skulle ”be-
varas i samma anda och skick som då han själv 
benyttade den” är något som framgår tydligt 
i hans donationsbrev. Frågan är dock hur väl 
renoveringen samt nyttjandet faller i detta 
önskemål? I och med renoveringen har fler-
talet rum målats om i ljusare kulörer än dess 
ursprungliga mer mörka färgskala som var på 
modet vid tiden för Bergstens övertagande 
och grundliga ombyggnad av Enaforsholm. 
Genom detta val har byggnadens interiör fått 
en mer modern framtoning och återspeglar 
fjällvärldens ljus, vilket också utgjorde ett av 
de huvudsakliga målen med renoveringen. 
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Olle Berglund renoverar gamla sommarladugården. Han var då 18 år och gick andra året på byggprogrammet i Åre 
gymnasieskola. Ladugården blev färdigrenoverad i augusti 2010. foto: Bo Berglund, 12 oktober 2008. 

Olle Berglund renovating the old summer shippon. He was 18 at the time and in his second year of the construc-
tion study programme at Åre High School. The renovation was completed in August 2010. photo: Bo Berglund, 
12th October 2008.

Bilder på byggnadens interiör från 1900-talets 
början är få och Bergstens ursprungliga möb-
lemang är sedan länge utspritt och delvis för-
lorat. Renoveringen är ett försök att återskapa 
och komplettera delar av det återstående möb-
lemanget i en nationalromantisk stil. Att det 
skett både exteriöra och interiöra förändringar 
sedan Bergstens tid är uppenbart för alla och 
envar. Den senaste renoveringen är emellertid 
bara en av Enaforsholms många förändringar 
efter Bergstens frånfälle.

Att bevara ett byggnadsbestånd i en viss stil 
enligt en viss tidsperiod och samtidigt ta hän-
syn till nya ideal och värderingar är en kom-
plicerad fråga som professionen ständigt brot-
tas med. Bergsten ändrade efter sina behov. Så 
måste också ske idag för att byggnaderna ska 
förbli ändamålsenliga utifrån dagens verksam-
heter. En del av kulturvärdet ligger i brukan-
det, och på samma sätt som att verksamheten 

har förändrats, har även kraven på egendomen 
ändrats. Renoveringen av huvudbyggnaden 
har inneburit ett flertal kompromisser mellan 
antikvariska värden och verksamhetskrav. Då 
många av egendomens övriga byggnader både 
speglar olika tider och ger ett blandat intryck 
gällande den interiöra framtoningen, ger da-
gens huvudbyggnad ett mer samlat intryck. 
Målet med utbyggnaden och renoveringen var 
inte att stramt försöka återskapa eller skapa en 
pastisch av Enaforsholm vid en given tid, utan 
att anpassa byggnaden till nutid men samti-
digt ge känslan av en svunnen tid, med inspi-
ration hämtat från början av det förra seklet. 
Detta har uppnåtts och ett nytt kapitel har 
skrivits in i byggnadens historiebok. 

Sommarladugården
Sommarladugården började renoveras 2008 av 
Enaforsholmsvärden Bo Berglunds son Olle 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 151-182



vid fjällets fot 177

bebyggelsen vid enaforsholm

Skiffergolvet är uppbrutet inför 
renoveringen. foto: Bo Berglund, 
12 oktober 2008.

The slate floor taken up prior to 
renovation. photo: Bo Berglund, 
12th October 2008.

Sommarladugården börjar bli 
klar och har givits samma ut-
förande som den ursprungliga 
med ett nytt tak, nya vindskivor, 
en ny vägg där ett fönster skall 
sättas in. foto: Bo Berglund, 12 
oktober 2008. 

The summer shippon is nearing 
completion and has been made 
to resemble the original, with 
a new roof, new barge boards 
and a new wall which will have 
one window. photo: Bo Berg-
lund, 12th October 2008. 

Berglund. Olle har gått Byggprogrammet på 
Åre gymnasieskola och skall under ett antal år 
ta sig an byggnadens upprustning. Syllstock-
arna har redan bytts ut. Kommande renover-
ingar är att återställa skiffergolvet, tak samt 
väggar. Tanken är att sommarladugården i 
framtiden skall ha en funktion i gårdens drift, 
dvs. som ett skydd för de djur som hävdar 
markerna genom sitt betande.

Utsiktstornet och utsiktspaviljongen
Redan tidigare, 2001, lät KSLA ta fram en 
byggnadsritning för utsiktstornet på höjden 
ovanför Lillån. Av flera olika anledningar ge-

nomfördes inte uppbyggnaden. Tanken har 
emellertid inte dött utan det finns tankar på 
att tornet åter ska synas från Sylarna. Hur 
slutresultatet kommer att bli vet ännu ingen, 
men det är inte en orealistisk tanke att det 
kommer att bli en moderniserad version av 
Bergstens torn, ett torn som är anpassat efter 
dagens behov. 

Det finns också tankar på att bygga en 
identisk kopia av utsiktspaviljongen som 
Bergsten lät flytta från höjden där ruinen av 
utsiktstornet idag står. Många mycket detalje-
rade fotografier finns bevarade från Bergstens 
tid, många tagna av honom själv. Någon 
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byggnadsritning finns ännu inte, men en åter-
uppbyggd utsiktspaviljong vore en tillgång för 
upplevelsen av Enan, tillika en symbol över 
framtida satsningar.

Enafors stationssamhälle
1856 anlades för första gången järnväg i Sve-
rige. Det var inte i första hand staten som till 

största del bekostade järnvägen i väst, utan 
snarare landstingen själva som sköt till kapital 
i syfte att underlätta kommunikationen med 
resten av landet. Ett av de mindre samhällen 
som drog stor nytta av järnvägen var Enafors, 
en liten by några mil väster om Åre i Handöls 
socken. År 1876 skall där ha utvecklats en såg-
verksindustri på herrarna Stensaas och Eriks-
sons initiativ.26 Samma år skall det ha tillkom-

Byggnadsritningar av utkikstornet på ritningarna kallat Lusthuset från 1 april 2001, av arkitekt Anette Granström. 
KSLA:s arkiv.

Construction drawings of the viewing tower, referred to in the drawings as “Lusthuset” (the Summer House), 1 st 
April 2001, by architect Anette Granström. KSLA archives.
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mit en smedja i byn. 1880 stod stationshuset i 
Enafors klart, något som snart skulle komma 
att utgöra bygdens centrum. Industrin bör ha 
sysselsatt större delen av den dåvarande ar-
betsföra manliga befolkningen, och troligen 
också ett litet antal från närliggande byar. 1886 
ökade invånarantalet så pass att en mindre 
skolbyggnad (Gustavsro) på dagens ägor till 
Enaforsholm uppfördes.27

Järnvägen gav nu det lilla samhället andra 
inkomstmöjligheter. Storstadens välbärgade 
invånare hade från mitten av 1800-talet hört 
talas om vad den rena jämtländska luften 
kunde tillföra deras hälsa, och fann ett stort 
intresse för fjällsemestrar och vistelser på pen-

sionat ute i de norrländska skogarna. Efter att 
Enaforsholm under kort tid ha utgjort pensio-
nat lät Stensaas högra hand, Johannes Mölner, 
bygga Enafors turisthotell 1899. Under samma 
period flyttade byns skola från Gustavsro till 
Enafors samhälle och in i Godtemplarhuset. 
Kring sekelskiftet öppnades en affär inte långt 
från stationshuset. 1905 skall affären också ha 
fått ett eget butiksstånd inuti stationshuset. 
Under 1920-talet byggdes en ny skola i byn. 
Efterfrågan på ytterligare en butik blev så 
småningom verklighet. 1935 öppnade Sport-
hotellet endast några meter från turisthotellet 
och byn upplever en blomstringstid.28 

Fler butiker etablerar sig och aktiviteten 

Enafors station. Årtal okänt, troligen kring sekelskiftet 1900. Troligen är det fröken Lindström med en springer-
spaniel och möjligen ulmerdoggen Roy samt stationsmästaren Wetterqvist, som syns på bilden. foto: AWB, nr E 
277, KSLA.

Enafors Station. Date unknown, probably c. 1900. The people in the picture are probably Miss Lindström, with a 
springer spaniel and perhaps the German mastiff Roy, and the station master, Mr Wetterqvist. photo: AWB, no. E 
277, KSLA.
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övre bilden: Turisthotellet står kvar och används i dag som privat sommarbostad. foto: Daniel 
Rutgersson, 26 juni 2009.
top: Turisthotellet is still extant and is now a private summer residence. photo: Daniel Rutgersson, 
26th June 2009.

under: Sporthemmet, nuvarande Hotell Jämtlandia, någon gång under den senare hälften av 
1930-talet. foto: Fotograf okänd, fotografiet tillhör Bernt Mevik.

below: Sporthemmet, present-day Hotel Jämtlandia, some time in the late 1930s. photo: Un-
known photographer, photograph courtesy of Bernt Mevik.
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blomstrar till följd av turismen. Skolan skall 
under åren 1944–45 ha ansvarat för inte färre 
än 11 elever.29 Vid denna tid fanns det fortfa-
rande inte någon större väg till Enafors, sär-
skilt inte vintertid. Järnvägens betydelse för 
samhällets möjlighet att kommunicera med 
omvärlden ska inte underskattas. Inte minst 
under beredskapsåren i början av 1940-talet. 
Att vistas i fjällen så pass nära den norska 
gränsen var under denna period förbjudet.30

Under 1950-talet revs skolan, och 1956 bytte 
Sporthotellet namn och ägare. Framgångarna 
för det nygamla Hotel Jämtlandia minskade 
mot slutet av 1960-talet och både hotellverk-
samheten och byn kom sakta att stagnera. 

Hotellen stängdes så småningom tillsammans 
med butikerna. Byns invånare reduceras allt 
mer och stationshuset stod under 1970-talet 
nästan öde. Enligt de boende i Enafors var det 
Enaforsholm (då benämnd som vandrarhem) 
samt fritidshusägare, fjällvandrare och fritids-
fiskare som höll bygden vid liv under det se-
nare 1900-talet.31 

Enafors är idag ett stationssamhälle som 
inte upplever forna tiders aktiviteter. Tågen 
stannar fortfarande och släpper av enstaka 
turister såsom fiskare och fjällvandrare. Man 
kan bara hoppas att antalet besökare ökar och 
att stationen inte läggs ner.

Den gamla enaforsskylten står i ett buskage längs spåret, något man ser först när man rör sig längs spåret. foto: 
Daniel Rutgersson, 26 juni 2009.

The old Enafors sign stands among bushes alongside the railway line and is only visible if you walk along the track. 
photo: Daniel Rutgersson, 26th June 2009.

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 151-182



182 vid fjällets fot

seberbrink, rutgersson & antonson

Noter
 1 http://www.mevik.se/Storlien/Dokument/

Tevel dalens%20Fjaell/V%20Jaemtland%20
data%20i%20 kronologisk%20ordning.pdf, åt-
komst 2009-07-02. 

 2 Lihnell 1989, s. 24.
 3 Fotografi nr 87X403:9 i Jamtli bildarkiv, Läns-

museet, Östersund.
 4 Lihnell 1989, s. 22.
 5 Järnfeldt-Carlsson 1995, s. 222–223.
 6 Järnfeldt-Carlsson 1995, s. 222–223.
 7 Lihnell 1989, s. 22.
 8 Lihnell 1989, s. 2.
 9 Se AWB:s foto nr E 273, KSLA:s arkiv.
10 Se även AWB:s foto nr E 108, KSLA:s arkiv.
11 På ett av Bergstens fotografier, återgivet som fi-

gur 18 i Lihnell 1989, syns taket på ishuset sticka 
upp bakom Höganloft. 

12 Malmström 1955, s. 331f.
13 Lihnell 1989, s. 22ff.
14 Lihnell 1989, s. 27.
15 Gustafsson 2003, s. 170–171.
16 Bernt Mevik, e-brev 2009-11-10.
17 Lihnell 1989, s. 22–23.
18 Tord Eriksson, e-brev 2009-11-05.
19 Sven Uno Skarp, telefonsamtal 2009-09-10.
20 Sven Uno Skarp, muntlig uppgift 2009-09-10.
21 Tord Eriksson, e-brev 2009-11-05.
22 Sven Uno Skarp, telefonsamtal 2009-09-10.
23 Åke Barklund, muntlig uppgift 2009-10-30.
24 Sven Uno Skarp, muntlig uppgift 2009-09-10.
25 Bo Berglund, muntlig uppgift 2009-06-25.
26 Lihnell 1989, s. 8.
27 www.mevik.se/Storlien/Dokument/Tevelda 

lens%20Fjaell/V%20Jaemtland%20data% 
20i%20kronologisk%20ordning.pdf, åtkomst  
2009-07-02.

28 www.mevik.se/Storlien/Dokument/Tevelda 
lens%20Fjaell/V%20Jaemtland%20data% 
20i%20kronologisk%20ordning.pdf, åtkomst 
2012-03-27.

29 Mevik, Bernt ur Enafors skola 1944–45, www.
mevik.se/Storlien/Dokument/Blaahamma 
ren%20-%20Enkroken/Enafors%201944-
45%20Skolan.pdf, åtkomst 2010-01-18.

30 Mevik 2006 ur ”minnesanteckningar från samtal 
med Gösta ’Flygarn’ Lundström” www.mevik.se/
Storlien/Dokument/Blaahammaren%20%20
Enkroken/Goesta%20Lundstroem.pdf, åtkomst  
2010-01-18.

31 Bo Berglund, muntlig uppgift 2009-06-25.
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i november 2009 initierades detta bokpro-
jekt av akademiens chefsbibliotekarie, Lars 
Ljunggren. Nu, september 2012, lägger jag 
som redaktör sista handen vid denna bok 
genom att uppmärksamma de personer som 
på olika sätt har varit behjälpliga. Först och 
främst vill jag tacka Per Thunström och Lars 
Ljunggren vid KSLA:s bibliotek för deras en-
ergiska hjälp. Detsamma gäller Elina Antell 
som har gjort en stor insats vad gäller den 
grafiska formgivningen. Bo Berglund, VD 
vid AB Enaforsholm, har hjälpt till med 
faktauppgifter och fotografier till flera av 
artiklarna. Jan Johansson har korrekturläst 
samtliga artiklar. Tekn. dr Göran Blomqvist 
har digitalt bearbetat fotografierna på omsla-
get, försätts- och eftersättssidorna. Tack alla! 
Nedan följer författarnas tack avseende deras 
respektive artiklar. 

alexander wilhelm bergsten och hans 
värld 
av Nils Edling
Tack till Helsingborgs stadsarkiv och särskilt 
Mia Nilsson för hjälp med klarläggandet av 
de båda äldre bröderna Bergstens föreha-
vanden. Faktarummet på Stockholms stads-
museum har bistått med bilder från huvud-
staden, och Anna Meister vid Prins Eugens 
Waldemarsudde har generöst ställt bilder till 
förfogande. Stort tack för hjälpen. Och Stock-
holms stadsarkiv har som vanligt gett god ser-
vice. Dessutom har ett stort antal personer 
bistått med smärre upplysningar om skilda 
företeelser med anknytning till Bergsten, så-
som hans skånska bakgrund, verksamheten i 
Stockholm, om firmans vidare öden och de 

bergstenska pristagarnas biografica. Till alla 
dem riktar jag ett varmt tack!

landskapet i västjämtland och vid 
enaforsholm 
av Hans Antonson
Tack till f.d. arkivföreståndare Gertrud Wi-
king vid Lantmäteriverkets forskningsarkiv; 
1:e antikvarien och arkeologen Anders Hans-
son vid Jamtli, Jämtlands läns museum, för 
uppgifter om fjällinventering av fornlämning-
ar, utgrävningsresultat och för bidrag av fina 
illustrationer; Cissela Genetay vid Riksanti-
kvarieämbetets kulturdataenhet; fil.dr Karl-
Johan Loorents för upplysningar om Jämt-
lands geologi; Hans-Arne Jönsson, tidigare vid 
Svalöf Weibull, samt NJF:s generalsekreterare 
Tord Eriksson för uppgifter om försöksodling-
arna av lägderna vid Enaforsholm; Professor 
Björn Elfving, Institutionen för skogsskötsel, 
SLU, Umeå samt professor emeritus Per-Ove 
Bäckström för uppgifter om skogsförsöken 
vid Enaforsholm; Olof Holm, doktorand vid 
Historiska institutionen, Stockholms univer-
sitet för uppgifter om medeltida jämtländska 
diplom; Ann-Christine Jernberg vid kungliga 
Hovstaten; Per Eriksson vid KSLA för hjälp 
med litteratur; Fritz Jönsson samt Maria och 
Tore Sjölund tidigare förvaltare och jordbru-
kare av Enaforsholm.

bebyggelsen vid enaforsholm, i går, i 
dag och i morgon, 
av Madelene Seberbrink, Daniel Rutgersson & 
Hans Antonson
Tack till Bo Berglund och Bernt Mevik för 
upplysningar och fotografier.

Efterord och tack

hans antonson
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fjällbrud och kurilerlärk, jordgub-
bar och hjortron – om enaforsholm, 
dess örter, träd och buskar 
av Kjell Lundquist
Tack till: Börje Lövkvist (1919–1994), profes-
sor, Institutionen för landskapsplanering – ett 
postumt tack för introduktionen till västra 
Jämtlands natur- och kulturförhållanden, för 
förtroendet att få arbeta vidare med trädgår-
den och för all kunskap om trakten, floran 
och vegetetationsförhållandena; Sven-Uno 
Skarp, professor, Akademiens f.d. sekreterare 
och professor Bruno Nilsson, Akademiens 
nuvarande sekreterare och VD, för det fort-
satta förtroendet med ansvaret för trädgården 
och för Enaforsholmsärenden; Tord Eriksson, 
NJF:s generalsekreterare, för löpande uppgif-
ter genom många år rörande flera olika Ena-
forsholmsförhållanden; Eli Larsson, Väster-
Dalsvallen, för uppgifterna om fäbodvallens 
flora; Kenneth Lorentzon, Institutionen för 
landskapsplanering Alnarp, för donerade väx-
ter till försöksträdgården och andra platser på 
Holmen samt för löpande informella konsul-
tationer; Berit Zander, Institutionen för land-
skapsplanering Alnarp, SLU, för uppgifter om 
tidiga kurser på landskapsarkitektlinjen; Lena 
Löfgren Uppsäll, SFV, för hjälp med uppgif-
ter avseende utläggning av samt arbete med 
den fenologiska linjen; Allan Gunnarsson, 
Institutionen för landskapsplanering Alnarp, 
SLU, för uppgifter om arbetet på den fenolo-
giska linjen och i trädgården 1981–1982; Niklas 
Svanholm och Staffan Dahlén, Enaforsholms-
kursdeltagare 2004, för att ha ställt många il-
lustrativa fotografier till l förfogande; Anders 
Arnell för fågelbestämningar; alla ledare och 

deltagare på Enaforsholmskursen genom åren, 
för ständiga nya upptäckter, kunskaper och 
fjällärdom; Tim Delshammar och Camilla 
Andersson (1991–1993); Frida Tollerz och Ka-
rin Slättberg (1994–1996); Maria Svensson och 
Ulrika Persson (1997–1999); Martina Finger-
roos och Ulrika Hörnell-Wiberg (2000–2002); 
Camilla Björk och Sara Furenhed (2003–2005) 
för praktiskt arbete i försöksträdgården, för 
journalhållning och löpande redovisningar av 
arbete och växtutveckling; Per-Joachim-Lars 
förstås, som också hjälpt mig med material se-
nare. Slutligen tackas tidigare värdparen Tore 
och Marie och Fritz och Erene vilka både di-
rekt och indirekt betytt jättemycket.

vegetationsrutorna på enaforsholm
av Åke Bruce & Margareta Ihse
Tack till Gudrun och Carl Johan Lidén samt 
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. 
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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.
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