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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 såväl artiklarna om Enaforsholms bygg-
nader som i artiklarna om trädgården tecknas 
en bild av förändring och framtid. Byggna-
derna renoveras kontinuerligt och har i vissa 
fall byggts ut. Trädgården har också föränd-
rats under lång tid och planeras få en annan 
gestaltning framöver. I denna artikel beskrivs 
i korta drag vad som hittills är gjort och hur 
framtiden kan gestalta sig avseende markerna 
runt trädgård och byggnader. Det finns olika 
vägar att gå, och valet är ännu inte gjort. 

I maj 2006 togs en restaureringsplan fram 
på uppdrag av akademiens dåvarande VD och 
sekreterare, Bruno Nilsson. Anledningen var 
att igenväxningen av inägomarkerna hade gått 
för långt, vilket inte minst blev tydligt när man 
jämförde fotografier från Bergstens tid med 
moderna från 2006.1 Enaforsholmsnämnden 
beskrev aldrig vilken typ av restaurering man 
hade i åtanke, och därför stod det författaren 
fritt att skriva planen utifrån många års erfa-
renhet som ängs- och hagmarksrestauratör vid 
en länsstyrelse och kursansvarig vid Riksanti-
kvarieämbetet. 

Erfarenheter av restaureringar
Antikvariskt skiljer man mellan restaurering 
och återskapande. Att återskapa är när spåren 
av en verksamhet helt har gått förlorade och då 
nytt får byggas upp exempelvis hus, markslag, 
artsammansättning. Restaurering utgår från 
de rester som finns kvar där exempelvis trasiga 
delar av en byggnad ersätts med nya material, 

eller underlättar för en flora att kunna åter-
hämta sig genom bete och röjningar. Att re-
staurera marker från ett tillstånd som man av 
någon anledning inte anser fylla vissa krav till 
ett tillstånd där kraven anses vara uppfyllda, 
har man inom den statliga naturförvaltningen 
arbetat med länge. Det mest kända exemplet 
är Ängsö nationalpark i Roslagens skärgård, 
där dåtidens naturskyddare ansåg att fridlys-
ning var att föredra, dvs. att naturen sköter 
sig bäst själv, vilket innebar att lantbrukare 
och betesdjur avhystes från ön vid 1900-talets 
början. Kritiken från kulturmiljöföreträdare 
lät inte vänta på sig då de på 1930-talet såg 
hur ängarna växte igen och orkidéerna sakta 
men säkert försvann. Så småningom ändrades 
inriktningen i svensk politik där naturskydd 
blev naturvård, Naturvårdsverket bildades och 
Naturskyddslagen bytte namn till Naturvårds-
lagen.2 På Ängsö startade stora restaureringar 
av de mest centrala f.d. ängsmarkerna 1943 och 
blomsterprakten väcktes ur sin dvala. Man kan 
se Ängsö nationalpark som ett positivt exem-
pel på att landskapet måste skötas, eller snarare 
hävdas, för att en viss önskad flora och fauna 
ska bestå och som bieffekt erhålla ett visst tra-
ditionellt landskap. Trots detta finns det gott 
om exempel på att man inom naturvårdsor-
ganisationen inte tog några större intryck från 
Ängsö utan arbetade på som förr utan hävd. 
Det framgår av en utvärdering av ett stort 
antal naturreservat, naturvårdsområden och 
nationalparker från mitten av 1990-talet.3 Men 
det är en stor skillnad mellan några utpekade 

Markernas restaurering vid Enaforsholm

hans antonson

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 261-266



262 vid fjällets fot

hans antonson

skyddsvärda områden och det svenska vardags-
landskapet som helhet. Mot slutet av 1970-talet 
uppmärksammade Naturvårdsverket regering-
en på att den svenska ängs- och hagmarksflo-
ran (exempelvis gullviva, mandelblom, kattfot 
och blå viol) höll på att försvinna genom en 
ändrad jordbruksdrift. Detta resulterade i ett 
särskilt anslag i budgetpropositionen kallat  
LOLA (landskapsvård i odlingslandskapet). 
Detta följdes mot mitten av 1980-talet av NOLA 
(naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet) och 
båda administrerades av länsstyrelserna.4 LOLA 
och NOLA var ersättningar till lantbrukare för 
att genom bete och slåtter hävda ängs- och 
hagmarker med en rar flora och fauna.5 Men 
eftersom många ängs- och hagmarker var kraf-
tigt igenväxta skulle inte bete och slåtter i sig 
räcka till för att nå syftet. Resultatet blev att 
lantbrukarna även kunde få ersättning för att 
restaurera markerna genom att avlägsna träd 
och buskar. Civilrättsliga kontrakt upprättades 
mellan länsstyrelsen och brukaren och pengar 
betalades ut som ersättning för utfört arbete 
efter en besiktning. Vissa länsstyrelser var mer 
radikala än andra och krävde kraftigare åtgär-
der för att röja fram stenmurar och marker 
och därigenom släppa ner ljus, och i dessa län 
uppnåddes en högre biologisk mångfald. Men 
åtgärderna var knappast okontroversiella. De 
kritiserades ibland i pressen. Ersättningarna 
pågick fram till Sveriges EU-inträde 1995 och 
fortsatte i viss mån genom EU:s s.k. miljöer-
sättningsprogram.

Erfarenhetsmässigt leder restaureringsåtgär-
der ofta till upprörda känslor som hörs länge. 
De nöjda hörs sällan. Den negativa kritiken är 
knappast förvånande eftersom en igenväxning 
sker mycket långsamt och därför inte upplevs 
som särskilt dramatisk. Att där emot avverka 
många träd samtidigt under någon vecka ger 
en omedelbar visuell effekt för alla. Det finns 
forskning som pekar på att upprörda känslor 
vid en förändrad markanvändning, exempelvis 
ett återupptaget bete för att gynna en rar flo-
ra, beror på bristande kunskap.6 Att djur som 
trampar sönder och äter upp de blommor och 

gräs som ska skyddas kan tyckas svårt att förstå 
eftersom det inte är allmän kunskap att vissa 
frön får svårare att gro om de inte trampas 
ner i marken av en klöv eller att korta växter 
inte överlever om de skuggas av höga. Ingen 
av de lantbrukare författaren försökte skriva 
avtal med avstod från restaurering. Tvärt om 
var de genuint intresserade av åtgärder som 
kunde bidra till att bevara äldre generationers 
arbete. Sådana kunskaper tillhandahölls ge-
nom historiska kartanalyser samt en vandring 
bland ägorna där spåren i marken av tidigare 
driftsaktiviteter samt trädens och buskarnas 
utseende och utbredning avlästes, tolkades och 
förmedlades. Att lyfta fram gårdens historia 
genom restaurering är också ett argument som 
ofta uppskattades bland den äldre jordbrukar-
generationen, plötsligt återkommer minnen 
från barndomen om hur det en gång såg ut. 
Men kritiken mot restaureringsåtgärder lägger 
sig ofta relativt snabbt, inte bara av nostalgiska 
skäl utan för att det helt enkelt inte blev sämre 
än före åtgärden. 

Utgångspunkter i Enaforsholm
När det gäller restaurering av landskap finns 
varken rätt eller fel. Allt styrs av vilken tidspe-
riod man vill återföra marken till eller vad som 
står i fokus rent antikvariskt. Vill man återgå 
till Stensaas landskap, Bergstens landskap, 
eller landskapet vid tiden för Akademiens 
begynnande förvaltning? Ska tyngdpunkten 
ligga på markernas kulturhistoriska utseende, 
dvs. de estetiska och visuella kvaliteterna, 
markens olika funktioner eller är det den bio-
logiska mångfalden? Valet är inte enkelt och 
aldrig självklart. I Sverige finns landskap som 
har restaurerats utifrån olika utgångspunkter. 
Vanligt är dock att man anammar ett synsätt, 
d.v.s. inte blandar äpplen och päron på samma 
plats utan bestämmer sig för en viss inriktning 
och låter den styra hela restaureringen. Dess-
utom måste man ta hänsyn till dagens drifts-
former och hur de skiljer sig från gårdagens. 

Även om Bergstens tid på Enaforsholm 
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(1908–37) endast utgör en kort epok av gårdens 
historia, ansåg författaren till denna artikel att 
Bergsten borde stå i fokus för restau reringen, 
eftersom det var genom honom akademien 
fick förvaltarskapet över Enaforsholm. Det 

framgår relativt väl hur landskapet såg ut på 
Bergstens tid eftersom han var en ivrig foto-
graf, något som inte var vanligt vid den tiden. 
Hans bilder håller dessutom en hög kvalitet. 
Vid sidan av fotografierna finns hans egna 

Gårdstunet med Snasahögarna i bakgrunden fotograferat på våren från utkikstornet. Här syns tydligt fröken Lind-
ströms tillbyggnad av Akademiflygeln. Odaterad, troligen efter 1915. Samma vy fotograferades 2005. På bilden 
har markerats hur stora områden av de öppna inägorna som kunde ses från platsen. Upplevelsen av det öppna 
landskapet har förändrats radikalt på drygt 90 år. foto: AWB, nr E 196, KSLA; Hans Antonson, 2 augusti 2005.

The forecourt, with Snasahögarna in the background, photographed in spring from the viewing tower. Miss Lind-
ström’s Academy Wing is clearly visible. Undated, probably post-1915. The same view was photographed in 2005. 
Markings on the picture show the size of the open infield areas once visible from this vantage point. The view of 
the open landscape has been radically transformed in just over 90 years. photo: AWB, no. E 196, KSLA; Hans 
Antonson, 2nd August 2005.
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målningar. En hel del vykort har även produ-
cerats eftersom platsen var ett viktigt turistmål 
på den tiden. Det finns således stora förutsätt-
ningar att nå den landskapsbild Bergsten hade 
på näthinnan, eftersom området vid Enafors-
holm är mycket väldokumenterat i bild. 

Nästa utgångspunkt att ta ställning till är 
grunden för landskapets utseende, dvs. vad 
ska styra slutresultatet? Inte heller denna frå-
ga är självklar och det finns flera vägar att gå. 
Någon tydlig vägledning ges inte i Berg stens 
testamentsurkund. Av denna framgår bland 
annat att ”Enaforsholms egendom, inmark 
såsom utmark, får ej […] förvanskas utan 
[skall] bibehållas i sitt nuvarande skick”. Men 
denna text säger egentligen inget annat än 
att inmarken (även kallad inägomarken, dvs. 
åker, äng och bete närmast gården) ska se ut 
som på Bergstens tid. Eftersom förutsättning-
arna idag är annorlunda, exempelvis vad gäl-
ler jordbruksteknik och mängden arbetskraft, 
är detta en omöjlighet. Det går inte heller att 
med säkerhet säga vilka örter lägderna (gräs-
bärande åkermarken) innehöll och inte heller 
vilka potatissorter som användes. Kunskapen 
saknas om huruvida det bedrevs någon form 
av växelbruk, även om det är troligt. Förr fanns 
det dessutom hästar och grisar på gården. Häs-
tarna i det svenska jordbruket försvann rela-
tivt snabbt efter 1937 och möjligheten att hålla 
mjölkkor på Enaforsholm har drastiskt mins-
kat eftersom fäbodarna försvunnit och nya 
regelverk om djurhälsa tillkommit. Därför är 
det svårt att genomföra en re staurering med 
en grund i markernas tidigare funktion. Tiden 
har helt enkelt sprungit ifrån testamentsur-
kunden och en antikvarisk drift som det dess-
utom finns begränsade kunskaper om, är inte 
längre möjlig. Vad som däremot är möjligt, är 
en restaurering utifrån landskapets utseende. 
Med rätt typ av skötsel finns det goda förut-
sättningar att den biologiska mångfalden ock-
så gynnas, dvs. den biologiska mångfald som 
präglade ett lantbruk på gränsen till fjällvärl-
den, inte den biologiska mångfald som finns i 
den fjällnära skogen. 

1908–1937 års landskap

Tidsperioden ligger före traktorns introduk-
tion. Betesdjuren var många och fäbodarna 
var fortfarande i drift. 

Inägomarken var betydligt mer öppen än 
vad dagens inägor är. Exempelvis gick det utan 
vidare att se tvärs över Holmen från Lillån 
till Enan utan att sikten skymdes (se s. 123 i 
Antonsons andra artikel i denna bok). Trä-
den stod glesare än idag och var naturligtvis 
mindre. Buskar saknades i princip helt. Detta 
berodde sannolikt på att markerna då betades 
mer intensivt än idag samt att det på äldre 
fotografier syns att träden var betespåverkade 
så långt upp en ko kunde nå. Grästäcket var 
kort där betesdjuren fanns, även säsongvis där 
marken brukades som äng. På fotografierna 
syns även spår av små stubbar vilket indikerar 
att röjningar av träd och sly förekom. 

Två argument för restaurering av inägo-
markerna vid Enaforsholm är att det 2006 
knappt gick att se stora huset ifrån väg E14 
till följd av all vegetation samt att vyerna mot 
Snasahögarna uppe ifrån utsiktstornet, som 
var så populärt i turismens barndom, knappt 
kunde upplevas 2005, då fotografiet togs.

Restaureringsplanen
I restaureringsplanen från 2006 som här över-
siktligt presenteras ligger fokus på landskapets 
visuella uttryck och åtgärderna som föreslås är 
att genom avverkning och röjning bitvis av-
lägsna den igenväxning som har pågått under 
ca 70 år till följd av en ändrad jordbruksdrift. 
För att igenväxningen inte åter ska ta fart, 
hålls den i schack av betande djur. Avverk-
ningarna genomförs vanligen på tjälad mark 
för att begränsa markskador. Restaureringarna 
sker etappvis för att inte störa den ordinarie 
verksamheten på gården. Utifrån uppgifter ur 
äldre fotografier och trädens egen ålder läm-
nas vissa träslag kvar till förmån för andra. 
Det ska åter betonas att syftet med en restau-
rering är styrande för hela arbetet och att det 
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vid Enaforsholm finns flera möjliga syften för 
framtida restaureringar. Restaureringsplanen 
på kartbilden utgör således en av flera möjliga 
restaureringsinriktningar.

På kartan har inägomarken indelats i sex 
större skiften allt ifrån skifte 1 nordöst om 
gården där bl.a. ruinen av utsiktstornet finns 

till skifte 6 vid gårdsplanen. Varje skifte har 
fått en beskrivning med åtgärder, vad som ska 
fällas och röjas bort, hur marken ska skötas 
i framtiden. I stora drag handlar det om att 
öppna upp genom avverkning för att öka ut-
sikten. Den visuella kontakten med vatten 
är ett av de stora upplevelsevärdena på Ena-

Laga skifteskartan från 1889 samt fastighetskartan med ortofoto från 2005. Observera att den gamla kartan inte 
är rektifierad varför vissa vinkelfel finns med. © Lantmäteriet medgivande i2012/0936.

Statutory Redistribution map from 1889 and orthophoto property map from 2005. Note that the old map has not 
been rectified, with the result that certain projection errors are present. © Lantmäteriet (Land Survey of Sweden). 
Medgivande (permission) i2012/0936
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forsholm, liksom de storslagna vyerna mot 
Snasahögarna. Sett utifrån dessa upplevelse-
värden finns det områden som är viktigare att 
restaurera än andra, eller snarare viktigare att 
inleda med. Det gäller framför allt södra delen 
av skifte 2 utmed Enan och Lillån, slänterna 
nedanför utsiktstornet i skifte 1, stränderna 
utmed skifte 3 och den norra delen av skifte 
2. Dessa områden kan öppnas upp rejält ge-
nom avverkning. I vissa fall kan uppemot 90 
procent av träden avverkas, liksom alla buskar 
och allt sly för att återgå till hur det var på 
Bergstens tid under tidigt 1900-tal. Så radikala 
åtgärder är inte ovanliga vid restaureringar i 
andra delar av Sverige, exempelvis på flera sto-
ra gårdar i Södermanland med såväl ek- som 
björkhagar.

Genomförda åtgärder
Akademien har redan låtit genomföra vissa 
åtgärder utan koppling till den plan som togs 
fram 2006. Emellertid sammanfaller de. Inom 
skifte 4 har avverkningar genomförts för att 
öppna upp och öka den visuella kontakten 
med Enan. Restaureringsåtgärden påbörja-
des 2008 och löpte ända ned till den gamla 
sam fälligheten, platsen för båten/flotten som 
förband de båda sidorna om älven. Vissa röj-
ningar har även skett vid skifte 5 mot väg E14 
samt skifte 1 vid utsiktstornet. Som framgår i 
Antonsons andra artikel i denna bok bygger 
jordbruksdriften idag på boskapsskötsel med 
30 får och lamm samt 2 nötkreatur i regi av 
den ekonomiska föreningen Fjällbete. Djuren 
betar vid gårdstunet, rättarebostaden och res-
ten av Holmen. Utöver detta betas eller slås 
vallarna. 

Noter
 1 Antonson 2009.
 2 Antonson 2003.
 3 Antonson 1997.
 4 Antonson & Larsson 2011.
 5 Naturvårdsverket 1986.
 6 Saltzman 2002.
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förändring”, i Ulf Jansson (red.), Med landska-
pet i centrum. Kulturgeografiska perspektiv på 
nutida och historiska landskap (Meddelande 119 
från Kulturgeografiska inst., Stockholms uni-
versitet), Stockholm, s. 281–300.

Antonson, Hans, 2009, “Landscapes with history. 
Addressing shortcomings in Swedish EIAs”, 
Land Use Policy, 26 (3), s. 704–714.

Antonson, Hans & Larsson, Anders, 2011, ”Bidrag, 
stöd och ersättningar: Försörjningsskapande, 
produktionshöjande och miljöförbättrande 
åtgärder inom jord- och skogsbruket?”, i Hans 
Antonson & Ulf Jansson (red.), Jordbruk och 
skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Studier av de 
areella näringarnas geografi och historia, (Skogs- 
och Lantbrukshistoriska meddelanden. 53), 
Stockholm, s. 133–150. 

Naturvårdsverket, 1986, Statligt stöd till naturvårds-
åtgärder i odlingslandskapet, NOLA, (Natur-
vårdsverket allmänna råd 86:8), Stockholm.

Saltzman, Katarina, 2002, ”Striden om Alvaret. 
Konfrontation mellan olika sätt att uppskatta 
ett landskap”, i Johan Hedrén (red.), Naturen 
som brytpunkt, Symposion förlag, Eslöv, 
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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-

Författarpresentationer

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 60, (2012), s. 261-266



358 vid fjällets fot

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, 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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