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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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denna artikel är en fördjupning av av-
snittet ”Vegetationsprofilen Högåsen – Ena-
fors – Storsnasen” som Kjell Lundquist presen-
terar 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 star-
tade 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 res-
pektive 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 beskriv-
ning av de arter och växtsamhällen som fö-
rekommer 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 möj-
lighet till löpande och återkommande studier 

av de olika rutornas förändring över tiden, på 
årsbasis eller över längre tid beträffande art-
sammansättning, skiktning eller markkemi. 
Systematiska studier av denna typ, dvs. fe-
nologiska 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 förar-
bete 1974 och observerades sedan ungefär var 
femte dag under det första året med avseende 
på träd och buskars skottillväxt samt olika ör-
ters blom- och fruktutveckling. För varje ruta 
upprättades en skiss i skala 1:100, se figurex-
empel på s. 191 och 198. Höjden över havet 
angavs och vegetationen i rutans omgivning 
beskrevs med avseende på vegetation, lut-
ningsförhållanden och jordarter. Själva rutan 
inventerades beträffande vegetationen, expo-
nering samt vatten- och markförhållanden 
(jordanalys). Vad gäller växtinventeringarna 
noterades gräs och halvgräs mycket summa-
riskt och mossor samt lavar inte alls. 

För vissa rutor, tre mot Högåsen och tre 
mot Storsnasen, upprättades dessutom ter-
rängprofiler med redovisning av träd- och 
buskskikt (höjd- och utbredning) samt fält-
skikt (dominerande arter). Längs dessa pro-
filer lades också ut ett band av kvadratme-
terytor för angivande av de olika arternas 
täckningsgrad angivet i procent och fem jord-
profiler togs. Åldersbestämningar gjordes av 
några träd.

I KSLA:s arkiv finns ett litet herbarium från 

Vegetationsrutorna på Enaforsholm
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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-ta-
let.

Rutorna besöktes sedan mer eller mindre 
regelbundet och fullständigt fram till år 1986 
för registrering av olika fenologiska uppgifter 
(regelbundet återkommande egenskaper, så-
som exempelvis frösättning och blomning). 
Originalrapporterna förvaras i KSLA:s arkiv 
men de förefaller aldrig ha blivit sammanställ-
da eller publicerade. 

Hörnpunkterna för de 25 rutorna marke-
rades sannolikt med (blåfärgade?) pinnar eller 
blåmarkeringar på trädstammar. Påtagligt ofta 
står ett träd i ett av hörnen. Ibland komplice-
ras den exakta hörnpositionen av det förhål-
lande 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 tillgäng-
ligt för fördjupade studier”. Han förde också 
samtal med KSLA om en uppföljning av ve-
getationsrutorna 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 beskriv-
ningarna från 1974.

Som en inledning till detta arbete utarbeta-
de Elisabet Gregersen3 under Margareta Ihses 
ledning år 2010 en modern vegetationskarta 
över Enaforsholm med omgivningar. Den 
övergripande målsättningen med vegetations-
kartan har varit att fördjupa den naturveten-
skapliga dokumentationen över egendomen, 
så att man kan tydliggöra Enaforsholms na-
tur- och kulturvärden och se egendomen i ett 
större sammanhang. Vegetationsprofilen, som 

ligger i nära anslutning till stigen mot Snasa-
högens topp, respektive Högåsens topp, åter-
finns centralt i kartan. Kartan omfattar områ-
det 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 komplette-
rande fältinventering. Klassificeringssystemet 
av vegetationen har modifierats efter tidigare 
mera generaliserade karteringar, och har an-
passats till de lokala förutsättningarna runt 
Enaforsholm. Likaså har den kartografiska 
utformningen av kartan baserats på tidigare 
vegetationskartläggningar i fjällen och Jämt-
land, men anpassats så att vegetationstyperna 
kring Enaforsholm pedagogiskt och tydligt 
skall framgå.

nästa sida: Den nya vegetationskartan över Enafors-
holm med omnejd 2010, skala 1:40 000, upprättad av 
Elisabet Gregersen under Margareta Ihses handled-
ning. Kartan är väsentligt mer detaljerad än motsva-
rande 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 trädtäck-
ning och dessutom 20 olika symboler för olika typer av 
enheter, som är mindre än den minsta karteringsen-
heten på 50 x 50 m. Exempel på information som getts 
symboler är smala fuktstråk, kulturpåverkan av diken 
eller staket på myrar, små hällmarker, myrholmar, gö-
lar 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 upp-
byggd 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 för-
delning 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 vegeta-
tion 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, fen-
land 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.
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Kartan har en större skala och flera detaljer 
än andra tillgängliga kartor över området och 
skulle komma att bli till stor hjälp vid återfin-
nandet av rutorna. Vegetationskartan var till 
hjälp på så sätt att den dels beskrev växtsam-
hället där varje ruta var belägen, dels genom 
att den gav en översikt av kringliggande växt-
samhällen och deras utbredning.

Under sommaren 2011 ägnade två grup-
per 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 be-
lägna rutorna ovanför trädgränsen utmed sti-
gen 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), återbe-
söktes dock inte i augusti. All dokumentation 
från 2011 deponeras i KSLA:s arkiv.

I juni fotograferades rutorna, en grön me-
tallpinne 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 förekom-
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mande fall togs också bilder från två håll ut-
med, den med blått rep markerade, vegeta-
tionsprofilen.

På kopior av de ursprungliga karteringarna 
markerades därefter översiktligt idag befint-
liga träd och buskar. Med utgångspunkt från 
listorna över påträffade växter 1973–74 inven-
terades fanerogamer och kärlkryptogamer. 
De gamla uppgifterna om växterna, meter för 
meter, utmed de återfunna vegetationsprofi-
lerna jämfördes med förhållandena idag.

Ett övergripande intryck var att vegetatio-
nens 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 klimatför-
ändring 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 förhål-
lande gäller idag! Det motsatta förhållandet 
gäller profilen i ruta S 1 på Holmen. Genom 
uttorkning och igenväxning har åtskilliga 
fuktängsväxter försvunnit (men de finns fort-
farande kvar i grannskapet). 

Som framgår ovan kunde, trots ett flitigt 

letande, två rutor inte återfinnas 2011. Den ena 
borde ha legat i blåbärsgranskogen på Hol-
men, sannolikt strax intill beståndet av ädel-
gran, 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 Hög åsens 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 begräns-
ningslinjerna gick i rakt nord-sydlig respek-
tive 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 träd-
gränsen, 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. Anta-
let inventeringstillfällen, tidpunkten för årets 
första besök och antalet dagar mellan respek-
tive 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 ut-
vecklingsstadier 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 (överblom-
mad). Under de därpå följande åren hade för-
kortningsprinciperna 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 be-
skrivs 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 blom-
ning den 21 juni, medan just 1975 var sent med 
blomning tre veckor senare.

Liknande skillnader i blomningstider fin-
ner 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 

Diapensia lapponica
juni Juli augusti

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9
1975

S 15 saknas
S 14 saknas o liten knopp

S 13 h  l * R stor knopp
S 12 o h l l l * l * *  begynnande blomma

  S 11 o R l l l * * * l fullt utslagen
S 10 h R l * * * * vissen blomma
 S 9 l * * * *
S 8 l l * * h uppgift saknas

S 7 saknas
S 6 * * * *

Rita S 11
1974 l l * *
1975 o R l l l * * *
1976 R * *
1977 R l * *
1978 o l * * *
1980 R l l * * *

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 observa-
tionerna 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 barrskogs-
gränsen 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 förutsätt-
ningar 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 för-
ändringar i markanvändning. Det är inte all-
tid lätt att kunna skilja mellan dessa.4 Det kan 
konstateras att den upphörda fäboddriften på 
Snasavallen har påverkat vallen med igenväx-
ning 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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i en av inventeringsytorna i närheten (dock 
finns ingen vegetationsdokumentation från 
just själva ängen). Det stora myrområdet vid 
Snasahögens fot innehåller många olika ve-
getationstyper, men i inventeringsytorna har 
gjorda analyser hittills inte fångat någon för-
ändring. Dock finns i vegetationskartan gräs- 
och 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 vegetations-
kartan, 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 doku-
mentera kvarvarande rutor fortsatte somma-
ren 2012. De två saknade rutorna har åter-
funnits. Därefter kan projektets vetenskap-
liga 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 in-
venteringar bör bli föremål för mera ingående 
analyser. Detsamma gäller de rutor, där det re-
dan nu kan konstateras att större förändringar 
har skett. Kanske bör också de två profilerna, 
från Högåsen respektive Storsnasen, bli före-
mål för en särskild genomgång.

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 Sna-
sahögarna. photo: Ann-Britt Karlsson 2012.
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Noter
 1 Lövkvist, Löfgren, Pettersson & Uppsäll 1975.
 2 Antonson 1997.
 3 Gregersen 2010.
 4 Bryn 2009.
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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.

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



vid fjällets fot 357

Hans Antonson
antonson, hans, född 1963 i Stockholm. 
Han tog examen i arkeologi, geovetenskap, 
geografi och kulturgeografi. Doktor i kultur-
geografi år 2004 på en avhandling om land-
skapsförändringar i Jämtland mellan 1000 och 
1750. 1994–98 arbetade han som utredare och 
expert vid länsstyrelsen i Södermanlands län, 
Riksantikvarieämbetet och Jordbruksdeparte-
mentet. Sedan 1999 har Antonson arbetat som 
forskare vid Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut (VTI) i Linköping. Forskningen 
har varit inriktad på miljöfrågor (främst land-
skap), planeringsprocesser och körbeteende. 
Antonson driver en egen jordbruksfastighet i 
Småland på fritiden. 

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

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

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

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

roger.bergstrom@skogforsk.se

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

roger.bergstrom@skogforsk.se

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

akebruce@gmail.com

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

akebruce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

nils.edling@historia.su.se

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

nils.edling@historia.su.se

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

margareta.ihse@natgeo.su.se

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

margareta.ihse@natgeo.su.se

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

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

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

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

ingemar.naslund@lansstyrelsen.se

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

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

ingemar.naslund@lansstyrelsen.se

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

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

daniel.rutgersson@tjorn.se

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

maja.rytorp@cstadlandskap.se

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

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

maja.rytorp@cstadlandskap.se

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

maria@sandstrominnovation.se

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

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

madelene.seberbrink@sbk.goteborg.se

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

madelene.seberbrink@sbk.goteborg.se
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