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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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Vegetationsrutorna på Enaforsholm
åke bruce & margareta ihse

denna artikel är en fördjupning av avsnittet ”Vegetationsprofilen Högåsen – Enafors – Storsnasen” som Kjell Lundquist presenterar i denna bok. Föreliggande artikel bygger
på fältarbeten genomförda under sommaren
2011. Syftet var att återfinna så många rutor
som möjligt från de tidigare inventeringarna
(startade 1974), fastställa rutornas exakta läge
och göra en översiktlig växtinventering.
Försöket med vegetationsprofilen startade i början av 1970-talet av professor Börje
Lövkvist och hans medarbetare.1 Uppgiften
var att beskriva två vegetationsprofiler, s.k.
botanisk-fenologiska linjer. Dessa lades ut och
beskrevs från Enaforsholm till Högåsen respektive Storsnasen. Profilen kan ses i figuren
på på s. 190. Sammanlagt 25 observationsrutor
om 10 x 10 meter lades ut likt referensrutor till
denna profil, i anslutning till befintliga stigar
till de båda topparna. 15 rutor ligger utmed
vägen till Storsnasen och 10 rutor vid stigen
till Högåsen. Rutorna täcker ungefärligen in
profilens växtsamhällen, exponeringar och
klimatförhållanden.
Vegetationsprofilerna utgör en beskrivning av de arter och växtsamhällen som förekommer i området och visar ungefärligt
de olika samhällenas och de översta arternas
olika gränser. Ett syfte med profilerna var att
söka klarlägga samspelet mellan å ena sidan
klimatet, topografin och berggrunden och å
andra sidan vegetationen. Kompletteringen
med de 25 observationsrutorna gav en möjlighet till löpande och återkommande studier

av de olika rutornas förändring över tiden, på
årsbasis eller över längre tid beträffande artsammansättning, skiktning eller markkemi.
Systematiska studier av denna typ, dvs. fenologiska studier om hur årstidsväxlingarna
återverkar på växt- och djurlivets periodicitet,
skulle kunna bli betydelsefulla i den pågående
diskussionen om klimatförändringar.
Rutorna lades ut efter ett grundligt förarbete 1974 och observerades sedan ungefär var
femte dag under det första året med avseende
på träd och buskars skottillväxt samt olika örters blom- och fruktutveckling. För varje ruta
upprättades en skiss i skala 1:100, se figurexempel på s. 191 och 198. Höjden över havet
angavs och vegetationen i rutans omgivning
beskrevs med avseende på vegetation, lutningsförhållanden och jordarter. Själva rutan
inventerades beträffande vegetationen, exponering samt vatten- och markförhållanden
(jordanalys). Vad gäller växtinventeringarna
noterades gräs och halvgräs mycket summariskt och mossor samt lavar inte alls.
För vissa rutor, tre mot Högåsen och tre
mot Storsnasen, upprättades dessutom terrängprofiler med redovisning av träd- och
buskskikt (höjd- och utbredning) samt fältskikt (dominerande arter). Längs dessa profiler lades också ut ett band av kvadratmeterytor för angivande av de olika arternas
täckningsgrad angivet i procent och fem jordprofiler togs. Åldersbestämningar gjordes av
några träd.
I KSLA:s arkiv finns ett litet herbarium från
vid fjällets fot
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1974 med beläggexemplar av gräs och halvgräs
som påträffades i respektive ruta. Detta har
gjort det möjligt att ställa samman artlistor för
de 25 rutorna över fanerogamer (blomväxter)
och kärlkryptogamer (ormbunkar, lummer
och fräkenväxter) vad gäller mitten av 1970-talet.
Rutorna besöktes sedan mer eller mindre
regelbundet och fullständigt fram till år 1986
för registrering av olika fenologiska uppgifter
(regelbundet återkommande egenskaper, såsom exempelvis frösättning och blomning).
Originalrapporterna förvaras i KSLA:s arkiv
men de förefaller aldrig ha blivit sammanställda eller publicerade.
Hörnpunkterna för de 25 rutorna markerades sannolikt med (blåfärgade?) pinnar eller
blåmarkeringar på trädstammar. Påtagligt ofta
står ett träd i ett av hörnen. Ibland kompliceras den exakta hörnpositionen av det förhållande att trädet kan ha mer än en stam. Det är
oklart om så var fallet 1974. Dessvärre har den
exakta positionen för de flesta av de 25 rutorna
till stor del fallit i glömska och hörnmarker
ingarna har försvunnit. Lundquist skrev i sin
artikel att ”[t]ack vare vegetationsprofilen
från Enaforsholm finns ett mycket intressant
och kanske unikt forskningsmaterial tillgängligt för fördjupade studier”. Han förde också
samtal med KSLA om en uppföljning av vegetationsrutorna på samma sätt som man vid
länsstyrelserna gjorde vid vissa naturreservat.2
Av denna anledning beslöt akademien år 2011
att göra ett försök att systematiskt försöka leta
upp rutorna med utgångspunkt från beskrivningarna från 1974.
Som en inledning till detta arbete utarbetade Elisabet Gregersen3 under Margareta Ihses
ledning år 2010 en modern vegetationskarta
över Enaforsholm med omgivningar. Den
övergripande målsättningen med vegetationskartan har varit att fördjupa den naturvetenskapliga dokumentationen över egendomen,
så att man kan tydliggöra Enaforsholms natur- och kulturvärden och se egendomen i ett
större sammanhang. Vegetationsprofilen, som
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ligger i nära anslutning till stigen mot Snasahögens topp, respektive Högåsens topp, återfinns centralt i kartan. Kartan omfattar området från Snasahögarnas sluttning över Enans
dalgång och Enaforsholm och vidare upp till
Högåsens topp.
Vegetationen har kartlagts i skalan 1:40 000,
med hjälp av stereobildtolkning av infraröda
färgflygbilder, IRF-flygbilder, med kompletterande fältinventering. Klassificeringssystemet
av vegetationen har modifierats efter tidigare
mera generaliserade karteringar, och har anpassats till de lokala förutsättningarna runt
Enaforsholm. Likaså har den kartografiska
utformningen av kartan baserats på tidigare
vegetationskartläggningar i fjällen och Jämtland, men anpassats så att vegetationstyperna
kring Enaforsholm pedagogiskt och tydligt
skall framgå.
nästa sida: Den nya vegetationskartan över Enaforsholm med omnejd 2010, skala 1:40 000, upprättad av
Elisabet Gregersen under Margareta Ihses handledning. Kartan är väsentligt mer detaljerad än motsvarande äldre karta på sidan 185. Totalt finns 16 olika
vegetationstyper karterade, med fyra olika skogstyper
(och en skötselfas), fem myrtyper, tre hedtyper, en
ängstyp och två övriga ej vegetationstäckta klasser.
Dessutom tillkommer information om gles trädtäckning och dessutom 20 olika symboler för olika typer av
enheter, som är mindre än den minsta karteringsenheten på 50 x 50 m. Exempel på information som getts
symboler är smala fuktstråk, kulturpåverkan av diken
eller staket på myrar, små hällmarker, myrholmar, gölar m.m. En vegetationskarta är en tematisk karta, där
gränserna mellan vegetationstyperna ger en förenklad
bild av verkligheten. Gränserna i naturen är nästan
aldrig skarpa, utan det finns en glidande övergång
mellan två vegetationstyper. Gränsdragningen blir
således en generaliserad kompromiss, där den ena
typen bedöms vara dominerande på ena sidan och
den andra typen på andra sidan om gränsen. Gränsen
mellan öppen mark och skog kan ofta vara tydlig och
relativt skarp, eftersom det ofta handlar om såväl en
markanvändningsgräns som en ägogräns. Dessutom
är landskapet mosaikartat och vegetationen uppbyggd av olika växtsamhällen eller komponenter som
är mindre än minsta karteringsenhet (50 x 50 m).
Därför är det inte alltid möjligt att exakt i fält återfinna
en gräns i vegetationskartan. Dess stora styrka är den
översiktliga bilden av förekomst, utbredning och fördelning av vegetationstyperna.
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The new, 2010 vegetation map, scale 1:40,000, compiled by Elisabet Gregersen under the tuition of Margareta
Ihse. This map is far more detailed than its older counterpart on page 185. Altogether 16 different types of vegetation have been mapped, together with four different types of forest (and one management phase), five types of
wetland, three types of heath, one type of meadow and two other classes with no vegetation cover. Information
has also been added concerning sparse tree cover, plus 20 different symbols indicating different types of unit
comprising less than the minimum mapping unit of 50 x 50 m. The information represented by symbols includes,
for example, narrow moist stretches, anthropogenic impact on ditches or fencing in fends, small outcrops, fenland islands, tarns etc. A vegetation map is a thematic map in which the boundaries between the different types
of vegetation convey a simplified image of reality. Actual boundaries are hardly ever distinct. Instead one finds
a gradual transition between two kinds of vegetation. Demarcation, then, is a generalised compromise in which
one type is judged to be dominant on one side of the boundary and the other type dominant on the other side. The
boundary between open land and forest can often be clear and relatively sharp, because often it is both a land
use boundary and a property boundary. In addition, the landscape is a patchwork and the vegetation is made up
of different plant societies or components which are smaller than the minimum mapping unit (50 x 50 m). For this
reason, it is not always possible in the field to trace a boundary shown on the vegetation map. The great merit of
the vegetation map lies in the general picture it affords of the occurrence, extent and breakdown of the different
types of vegetation.

vid fjällets fot

253

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 251-260

åke bruce & margareta ihse

254

vid fjällets fot

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 251-260

vegetationsrutorna på enaforsholm

Kartan har en större skala och flera detaljer
än andra tillgängliga kartor över området och
skulle komma att bli till stor hjälp vid återfinnandet av rutorna. Vegetationskartan var till
hjälp på så sätt att den dels beskrev växtsamhället där varje ruta var belägen, dels genom
att den gav en översikt av kringliggande växtsamhällen och deras utbredning.
Under sommaren 2011 ägnade två grupper av KSLA-ledamöter totalt 20 persondagar
åt att försöka återfinna rutorna (juni) och att
upprepa karteringar och växtinventeringar
(augusti).
Det fanns inte tid att besöka de högst belägna rutorna ovanför trädgränsen utmed stigen upp till Storsnasen, men av 17 eftersökta
rutor kunde 15 med stor sannolikhet identifie-

ras med en noggrannhet på någon decimeter
när. Två rutor, en i barrskogen på Holmen
(N 1), och en i närheten av Högåsens topp
(N 10) gick inte att återfinna, sannolikt därför
att underlagskartan var otydlig. De två högst
belägna rutorna utmed stigen längs Silverfallet
och som påvisades i juni (S 6 och S 7), återbesöktes dock inte i augusti. All dokumentation
från 2011 deponeras i KSLA:s arkiv.
I juni fotograferades rutorna, en grön metallpinne stacks ner i ett av hörnen, SV hörnet
om så var möjligt, och rutans läge och höjd
fastställdes med GPS (X-, Y- och Z-koordinat
för SV hörnet eller mittpunkten). I augusti
markerades gränserna tillfälligtvis med ett
blått rep och varje ruta fotograferades från
vart och ett av de fyra hörnen. I förekomvid fjällets fot
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mande fall togs också bilder från två håll utmed, den med blått rep markerade, vegetationsprofilen.
På kopior av de ursprungliga karteringarna
markerades därefter översiktligt idag befintliga träd och buskar. Med utgångspunkt från
listorna över påträffade växter 1973–74 inventerades fanerogamer och kärlkryptogamer.
De gamla uppgifterna om växterna, meter för
meter, utmed de återfunna vegetationsprofilerna jämfördes med förhållandena idag.
Ett övergripande intryck var att vegetationens struktur och fysionomi mycket lite eller
inte alls hade förändrats i rutorna under de 37
år som gått sedan träd och högre buskar i re
spektive ruta kartlades. Enstaka träd har fallit
omkull eller fällts och en del buskar har vuxit
till sig och blivit mer svårgenomträngliga. I
flera fall har ängsväxter minskat och rutorna
har som följd blivit mera artfattiga. I eller i
anslutning till några rutor tycks gångstigens
sträckning ha ändrats vilket kan ha påverkat
dräneringsförhållandena. I endast två ytor var
det en tydlig förtätning av buskar och unga
träd. I den ena ytan, som ligger nära den nu
nerlagda Snasavallen, där man hade fäboddrift
och betesdjur till 1940-talet, kan man anta att
den minskade kulturinverkan med upphörd
betesdrift påverkat igenväxningen av ytan.
Den andra ytan låg i barrskogsgränsen och
innehöll den högst belägna barrskogsdungen.
En spekulation är att en tänkbar klimatförändring med en ökad medeltemperatur kan
ha gett bättre förutsättningar för tillväxt av
granarna.
Ett typiskt exempel på konstansen utgör
vegetationsprofilen i ruta S 5 (figur på s. 191).
Alla växter som hade angivits utmed profilen
återfanns idag. 1974 fanns lummer endast på
den nordligaste metern och samma förhållande gäller idag! Det motsatta förhållandet
gäller profilen i ruta S 1 på Holmen. Genom
uttorkning och igenväxning har åtskilliga
fuktängsväxter försvunnit (men de finns fortfarande kvar i grannskapet).
Som framgår ovan kunde, trots ett flitigt
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letande, två rutor inte återfinnas 2011. Den ena
borde ha legat i blåbärsgranskogen på Holmen, sannolikt strax intill beståndet av ädelgran, dvs. Abies sibirica (se kartan på s. 208).
Eftersom här finns en vegetationsprofil var det
angeläget att återfinna denna ruta, vilket blev
en forskningsuppgift för sommaren 2012. Den
andra ligger på platån intill Högåsens topp
och med ett bättre kartunderlag bör det vara
möjligt att även återfinna denna ruta.
Det kunde konstateras att rutornas läge, så
som de angetts på kartan i skala 1:50 000 i den
ursprungliga rapporten, i allt väsentligt var
korrekt, även om stigen i några fall har ändrat
läge. Ett något förbryllande förhållande var
att rutorna sällan var utlagda så att begränsningslinjerna gick i rakt nord-sydlig respektive väst-östlig riktning. I rapporten återgavs
rutorna ibland med norrpilen pekande nedåt.
För några av rutorna var denna pil dessutom
något felriktad. För att lösa dessa problem var
de ursprungliga höjdangivelserna, som ofta
kunde bekräftas med någon eller några meters
avvikelse med hjälp av GPS, av god hjälp.
Av de 16 rutor, som ligger under trädgränsen, var det tre växter som 1974 fanns i
15 av dessa, nämligen fjällbjörk, kruståtel och
skogskovall. I 14 rutor hittade man gran och i
13 blåbär, ängskovall, gullris och skogsstjärna.
Bland de mera exklusiva växterna kan nämnas
liljekonvalj, tvåblad, ormbär, dvärgtätört och
mjölkört, vilka bara hittades i en ruta.
I KSLA:s arkiv finns alla originalprotokoll
från ett stort antal besök hos rutorna från 1974
och framåt, varvid utvecklingsstadier för de
flesta växter noterades. Under slutet av 2011
och början av 2012 har dessa fältanteckningar
och protokoll bearbetats för att om möjligt
sammanställa de fenologiska uppgifterna. Det
kunde emellertid konstateras att det föreligger
en hel del problem med detta material. Antalet inventeringstillfällen, tidpunkten för årets
första besök och antalet dagar mellan respektive inventeringstillfälle skiljer åt mellan åren.
Flest inventeringstillfällen var 1974. Ett par år
gjordes endast två besök och ett år inventera-
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des endast de 10 sydligaste och högst belägna
rutorna (S 6–S 15). När det gäller tidpunkten
för årets första inventering kan denna skilja
mellan 7/6 och 21/6.
Men även principerna för registreringen
skiljer sig avsevärt åt. 1974 noterades i ord utvecklingsstadier vad gäller höjd, blad, knopp,
blommor och frukt. De följande åren hade
man istället ett protokoll med 6 kategorier
(utveckling; löv; skott; knopp; blom; frukt)
vilka registrerades med enkla förkortningar:
exempelvis BK (begynnande knopp), SK (stor
knopp), BB (begynnande blom), FB (full
blom), AB (avtagande blom), ÖB (överblommad). Under de därpå följande åren hade förkortningsprinciperna ändrats och de sista två
åren användes ett förenklat system för att ange
utvecklingsnivån.
I diagrammet nedan visas blomningsdata
för fjällgröna (Diapensia lapponica) för ett år
(1975) och för en ruta 1974–86. Fjällgrönan är

en karaktärsväxt för fjällhedar och återfinns
i de flesta rutor i och ovanför trädgränsen.
Ruta S 11 ligger på 1 150 meters höjd och beskrivs som en blockrik nordvästsluttning med
rörligt vatten i ytan. Vegetationen är ganska
riklig med ett sammanhängande växttäcke,
dominerat av gräs.
År 1975 kan vi se att fjällgrönan redan var
överblommad i ruta S 6 (780 m.ö.h.) vid det
första inventeringstillfället (27 juni) medan
den på ruta 13 (1 330 meters höjd) var utslagen
först i månadsskiftet juli-augusti. När man
för ruta S 11 jämför de olika åren finner man
att 1978 tycks ha varit ett tidigt år med blomning den 21 juni, medan just 1975 var sent med
blomning tre veckor senare.
Liknande skillnader i blomningstider finner man för en rad andra fjällhedsväxter
medan skillnaderna för skogsväxterna på lägre
höjder var mycket mindre utpräglade. Här är
det andra faktorer än höjden som påverkade
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Fjällgrönans blomning på Storsnasens nordsluttning sommaren 1975 (övre delen) och i ruta S 11 1974–80 (nedre
delen). 1975 genomfördes årets första inventering den 27 juni och fjällgrönan saknades då helt i rutorna S 7, S 14
och S 15. diagram: Åke Bruce 2012.
Diapensia in bloom on the north face of Storsnasen, summer 1975 (upper part) and in square S 11 1974–80 (lower
part). When the first 1975 inventory took place on 27th June, there was absolutely no sign of diapensis in squares
S 7, S 14 and S 15. diagram: Åke Bruce 2012.
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blomingen av exempelvis skogsstjärna och
skogskovall.
Vegetationsprofilen har ett egenvärde i sig,
även om de detaljerade fenologiska observationerna inte är gjorda på ett sådant sätt att
de är upprepningsbara eller kan bearbetas i
alla delar. Få väl geografiskt dokumenterade
inventeringsytor i Sverige kan fungera som
referensytor för framtida förändringsstudier.
Denna vegetationsprofil har ett värde genom
att den omfattar alla vegetationszoner, från
mellanalpin region på Snasahögens topp, över
de lågalpina rishedarna och ängarna, genom
högsta björkskogsgränsen, genom barrskogsgränsen ner till olika myrtyper och skogsty-

per kring Enans dalgång, och upp till lågalpin
region på Högåsen. Den ger såväl syd- som
nordexponerade vegetationstyper, och olika
fuktighetsgradienter. Den dokumentation
som nu har återupptagits ger bättre förutsättningar för förändringar i vegetation, genom
att även andra artgrupper har dokumenterats
jämfört med vad som fanns med tidigare.
Förändringar i vegetationen kan tänkas
både drivas av klimatförändringar och förändringar i markanvändning. Det är inte alltid lätt att kunna skilja mellan dessa.4 Det kan
konstateras att den upphörda fäboddriften på
Snasavallen har påverkat vallen med igenväxning av buskar, men också genom mera träd

En del av ruta S 1 under inventering. Blått rep markerar den yttre avgränsningen (10 x 10 m) och de andra repen
användes för att underlätta inventeringen. Vad gäller växttäcket kunde vi notera att i jämförelse med 1974 hade
många av ängsmarkens växter ersatts av typiska barrskogsarter. foto: Ann-Britt Karlsson 2012.
Part of square S 1 during the inventory. Blue rope shows the outer line of demarcation (10 x 10 m) and the other
ropes were used to facilitate the inventory. As regards vegetation cover, we were able to note that since 1974 many
of the meadowland species had been supplanted by typical conifer forest species. photo: Ann-Britt Karlsson 2012.
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Gudrun Lidén och Åke Bruce begrundar var exakt ruta S 2 ligger i förhållande till stigen mot Snasahögarna. foto:
Ann-Britt Karlsson 2012.
Gudrun Lidén and Åke Bruce pondering where exactly square S 2 is located in relation to the path leading to Snasahögarna. photo: Ann-Britt Karlsson 2012.

i en av inventeringsytorna i närheten (dock
finns ingen vegetationsdokumentation från
just själva ängen). Det stora myrområdet vid
Snasahögens fot innehåller många olika vegetationstyper, men i inventeringsytorna har
gjorda analyser hittills inte fångat någon förändring. Dock finns i vegetationskartan gräsoch örtdominerade myrtyper, som tyder på
att myrslåtter har förekommit, vilket är känt
från andra försöksområden. I myrarna upp
mot Högåsen finns en tydlig förekomst av
kulturpåverkan i form av ännu synliga diken
och med några rester av stolpar från stängsel.
Dock var det i vegetationskartan inte möjligt
att identifiera myrtyper med kulturpåverkan
i denna del. Ingen av inventeringsytorna låg
inom dessa myrområden eftersom de flesta
ytorna ligger i skogsmark. Med vegetationskartan, IRF-flygbilderna och inventeringspro-

filen finns goda möjligheter att följa framtida
vegetationsförändringar, och möjligen relatera
dessa till orsaken.
Arbetet med att leta reda på och dokumentera kvarvarande rutor fortsatte sommaren 2012. De två saknade rutorna har återfunnits. Därefter kan projektets vetenskapliga värde diskuteras med sakkunniga både
inom och utom KSLA. För vissa av växterna
kan man sannolikt göra en grov skattning av
mediantidpunkten för begynnande blomning
under perioden 1974–86. De sex rutorna med
bl.a. markkemiska analyser och särskilda inventeringar bör bli föremål för mera ingående
analyser. Detsamma gäller de rutor, där det redan nu kan konstateras att större förändringar
har skett. Kanske bör också de två profilerna,
från Högåsen respektive Storsnasen, bli föremål för en särskild genomgång.
vid fjällets fot
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Noter
1
2
3
4

Lövkvist, Löfgren, Pettersson & Uppsäll 1975.
Antonson 1997.
Gregersen 2010.
Bryn 2009.
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Antonson, Hans, 1997, Skyddade odlingslandskap i
Sverige. Utvärdering av bevarandearbetet inom
odlingslandskapets naturreservat, naturvårdsområden och nationalparker. Utredning utförd av
Teg och Tilta TOT AB på uppdrag av Naturvårdsverket, Stockholm, 113 s.
Bryn, Anders, 2009, Vegetation Mapping and Landscape Changes. GIS modelling and analysis of
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Efterord och tack
hans antonson

i november 2009 initierades detta bokprojekt 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 energiska 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 omslaget, 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 förehavanden. Faktarummet på Stockholms stadsmuseum har bistått med bilder från huvudstaden, och Anna Meister vid Prins Eugens
Waldemarsudde har generöst ställt bilder till
förfogande. Stort tack för hjälpen. Och Stockholms stadsarkiv har som vanligt gett god service. Dessutom har ett stort antal personer
bistått med smärre upplysningar om skilda
företeelser med anknytning till Bergsten, såsom hans skånska bakgrund, verksamheten i
Stockholm, om firmans vidare öden och de

338

vid fjällets fot

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 Wiking vid Lantmäteriverkets forskningsarkiv;
1:e antikvarien och arkeologen Anders Hansson vid Jamtli, Jämtlands läns museum, för
uppgifter om fjällinventering av fornlämningar, utgrävningsresultat och för bidrag av fina
illustrationer; Cissela Genetay vid Riksanti
kvarieämbetets kulturdataenhet; fil.dr KarlJohan Loorents för upplysningar om Jämtlands geologi; Hans-Arne Jönsson, tidigare vid
Svalöf Weibull, samt NJF:s generalsekreterare
Tord Eriksson för uppgifter om försöksodlingarna 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 universitet 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 jordbrukare 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.
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fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron – om enaforsholm,
dess örter, träd och buskar
av Kjell Lundquist
Tack till: Börje Lövkvist (1919–1994), professor, Institutionen för landskapsplanering – ett
postumt tack för introduktionen till västra
Jämtlands natur- och kulturförhållanden, för
förtroendet att få arbeta vidare med trädgården 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 fortsatta förtroendet med ansvaret för trädgården
och för Enaforsholmsärenden; Tord Eriksson,
NJF:s generalsekreterare, för löpande uppgifter genom många år rörande flera olika Enaforsholmsförhållanden; Eli Larsson, VästerDalsvallen, för uppgifterna om fäbodvallens
flora; Kenneth Lorentzon, Institutionen för
landskapsplanering Alnarp, för donerade växter till försöksträdgården och andra platser på
Holmen samt för löpande informella konsultationer; Berit Zander, Institutionen för landskapsplanering Alnarp, SLU, för uppgifter om
tidiga kurser på landskapsarkitektlinjen; Lena
Löfgren Uppsäll, SFV, för hjälp med uppgifter avseende utläggning av samt arbete med
den fenologiska linjen; Allan Gunnarsson,
Institutionen för landskapsplanering Alnarp,
SLU, för uppgifter om arbetet på den fenologiska linjen och i trädgården 1981–1982; Niklas
Svanholm och Staffan Dahlén, Enaforsholmskursdeltagare 2004, för att ha ställt många illustrativa 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 Karin Slättberg (1994–1996); Maria Svensson och
Ulrika Persson (1997–1999); Martina Fingerroos 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 senare. Slutligen tackas tidigare värdparen Tore
och Marie och Fritz och Erene vilka både direkt 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 kulturgeografi år 2004 på en avhandling om landskapsförändringar i Jämtland mellan 1000 och
1750. 1994–98 arbetade han som utredare och
expert vid länsstyrelsen i Södermanlands län,
Riksantikvarieämbetet och Jordbruksdepartementet. Sedan 1999 har Antonson arbetat som
forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping. Forskningen
har varit inriktad på miljöfrågor (främst landskap), 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 Stockholm. 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 province 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 Transport Research Institute) in Linköping. His research 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 province of Småland.
hans.antonson@vti.se; hans.antonson@lundsbol.se

Roger Bergström
bergström, roger, född 1946 i Norrala socken i Hälsingland. Han tog examen i kvartärgeologi, botanik och zoologi med senare fokus
på växtekologi. Doktor i växtbiologi 1987 vid
Uppsala universitet med en avhandling om
älgens betesmönster och trädens betesresponser. Bergström har arbetat som forskare vid
Svenska Jägareförbundets forskningsavdelning 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 växter, vegetation och ekosystem. Studierna har
främst gjorts i svenska skogar och savanner
i Botswana. Med avstamp i släkt- och hembygdsforskning 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 Hälsingland. He graduated in quaternary geology,
botany and geology, subsequently specialising in plant biology. He obtained a Ph.D. in
plant biology at Uppsala University in 1987
with a dissertation on moose browsing patterns and tree responses to browsing. He has
worked as a researcher at the ����������������
Swedish Association 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 dovid fjällets fot

357

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 251-260

författarpresentationer

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, vegetation, and ecosystems. His studies have been
conducted mainly in Swedish forests and the
Botswana savannah. Drawing on developments in genealogy and local history, he has
recently been working on the history of Swedish 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. doktorsgrad 1974 vid Göteborgs universitet på en
avhandling om fosfolipider i skelettmuskulatur. Docent i klinisk nutrition samma år och
från 1976 först laborator och senare professor
vid Statens Livsmedelsverk. Den vetenskapliga inriktningen under senare år har varit
nutritionsepidemiologi och nutritionspolitik.
Under alla år varit mer eller mindre flitig amatörbotanist och -ornitolog.
akebruce@gmail.com

bruce, åke, was born in Gothenburg (Göteborg) in 1941 and grew up there. He studied
medicine at Gothenburg University, qualifying 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 nutrition, that same year and, in 1976 assistant
professor, and subsequently full professor (applied 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
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en invaderande djurart (bisam). Anställningar
som forskare vid Umeå universitet och SLU i
Umeå samt som biträdande huvudsekreterare
vid Statens råd för skogs- och jordbruksforskning (SJFR). Professor i viltekologi vid SLU i
Umeå sedan 1988. Danell är intresserad av interaktioner mellan växter och växtätare, populationsekologi 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 Norrbotten. He graduated in botany, chemistry, environment conservation and zoology. He obtained 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 management of natural resources, while in recent
years he has worked increasingly on the historiography 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. Sedan 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 institution inom lärarutbildningen vid universitetet
2007–11. Nils Edling har huvudsakligen forskat om socialpolitik och välfärd under 1800och 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 akademiens tillkomst och historia fram till 1820, och
den andra, den omfångsrika De areella näringarnas välgörare från 2010, handlar om akademiens 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 centuries, 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 Primary 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 organisations who endowed them.
nils.edling@historia.su.se

Margareta Ihse
ihse, margareta, född 1943 i Hässleholm, fil.
mag. 1966 vid Lunds universitet i kemi, botanik, zoologi. Doktor i naturgeografi 1979 vid
Stockholms universitet på en avhandling om
flygbildstolkning av vegetation – metodstudier för översiktlig kartering. Därefter huvudsakligen verksam vid Stockholms universitet,
men har föreläst vid flertalet svenska universitet. Docent 1986 i fjärranalys med naturvårdsinriktning på Naturvårdsverkets speciella forskartjänst, 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, botany, zoology), PhD in 1979 in Physical Geography at Stockholm University, on a thesis of air
photo interpretation of vegetation – methodological 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 Agency, 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 studies 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 agronomi 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. Ansvarade för Enaforsholmskursen ett tjugotal år
fram till 2010 och var bland många hedersuppdrag ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (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 agronomy and landscape architecture. He gained
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