
3. Planteringar vid turistanläggningar 

Under de två sista decennierna av 1800-talet började turismen utvecklas 
i Jämtland och Härjedalen. Sambandet med järnvägens etablering och 
Svenska Turistföreningens bildande 1885 är uppenbart. Samma utveck
ling kunde ses i Mellaneuropa några decennier tidigare. 1 

Järn vägslinjen Östersund-Storlien invigdes av Oscar II 1882. Då kunde 
människor för första gången färdas obehindrat genom länet och vidare 
genom Norge fram till Trondheim. Sträckan från Duved till Storlien gick 
genom tidigare väglöst land. De vyer som öppnade sig efter denna tvärled 
var då och är fortfarande magnifika. Det var naturligt att de jämtländska 
turistanläggningama etablerades längs denna sträckning. De anläggningar 
som beskrivs på de följande sidorna begränsar sig till de allra första som 
byggdes för att ta emot de nya turisterna som kom med tåg och till de orter 
som i dag är mindre kända. Åre och Storlien har därför utelämnats. 

Turisterna kallades luftgäster. Flera var ordinerade att vistas en tid i 
den hälsosamma, friska, höga luften även om de inte hade lungsot, tuber
kulos, en sjukdom som bland annat behandlades med stärkande promena
der.2 Ofta kallades de nya pensionaten för sanatorier trots att de inte tog 
emot några lungsotspatienter. 

Västra Härjedalens troligen första turistanläggning låg i Fjellnäs vid 
sjön Malmagen. Dit kom luftgästerna i huvudsak via den norska järnvä
gen. Det var den lättaste vägen trots de fem milen till stationen i Röros. 

I västra Jämtland var Mörsils socken en av de första turistbygderna. 
Anledningen till detta var bland annat den vänliga naturen med välmå
ende jordbruksbygd intill glittrande sjöar med de mäktiga fjällen och de 
dånande vattenfallen på lite avstånd. I början var det inte det dramatiska 
landskapet som drog till sig turismen även om Svenska Turistföreningen pro
pagerade just för vildmark och fjäll. Mörsilstrakten hade fjällen inom räck
håll men var också ett leende landskap som tilltalade många. Männis
korna i trakten förstod att ta tillvara dessa tillgångar. Bonden Jon Jonsson 
Mankel öppnade förstjärnvägshotell intill stationen i Mörsil 1882. Knappt 
tio år senare var han en av dem som tog initiativet till Mörsils sanatorium 
för lungsotssjuka. I Ocke, strax öster om Mörsil, öppnades pensionat strax 
efter invigningen av järnvägen. Detsamma skedde i Enafors, strax öster 
om Storlien som blev en helt ny ort tack vare järnvägen. 

En annan typ av turister var välbärgade svenskar och utlänningar som 
kom till fjäll trakterna för att jaga och fiska. De köpte mark och lät uppföra 
stora trävillor på strategiska platser nära trädgränsen. Marta Järnfeldt
Carlssons Landskap, jaktvillor & kurhotell - arkitektur och turism i Väst
Jämtland 1880-1900 (1988) rekommenderas varmt till den som vill veta 
mer om västra Jämtlands byggnadshistoria och turism under denna period. 

1 Järnfeldt-Carlsson 1988 
2 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Fjellnäs Högfjellspensionat 

Pensionatets grundare 

Under 1880-talet skapades Fjellnäs Högfjellspensionat av makarna Jonas 
och Hilda Åslund. Pensionatet, som fortfarande drivs, ligger i byn Malma
gen vid ett näs i sjön med samma namn, intill vägen mellan Funäsdalen 
(2,5 mil) och Röras (5 mil). Eftersom det klart framgår av prospekt att 
lungsotspatienter inte var välkomna, betraktar vi Fjellnäs som en turist
anläggning fastän det först benämndes Fjellnäs Högfjellssanatorium.3 

I april 1881 kom Jonas Åslund som ombud för grosshandlare Vilhelm 
Henrik Kempe, ägare av Ljusne-Voxna AB, förbi byn på vägen till Röras. 
Där avgjordes en affär som innebar att avverkningsrätten för Malmagen 
2 och 3 tillföll Kempe under de följande 30 åren. Kanske var detta första 
gången som Åslund gjorde bekantskap med byn. Trakten måste i alla fall 
ha gett bestående intryck, för något år senare började han och hans familj 
att bygga det som skulle bli Fjellnäs Högfjellspensionat. 1882 slutade eller 
begärde J anas Åslund tjänstledigt från sin tjänst som länsman i Lillhärdal, 
vilket blev en vändpunkt både i familjen Åslunds liv och i byn Malmagens 
historia.4 

( 

Vät aljälfet 
I . / 

Figur 61. Fjällnäs och Tänndalen. (Utsnitt ur Härjedalens kommun -
öuersiktskarta i skala 1:100 000, Lantmäteriverket i Östersund u.å.) 

3 Bergström 1982 4 Bergström 1982 
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Jonas Åslund föddes 1837 (samma år som Huså herrgård stod färdig) i 
Matfors i Medelpad och utbildade sig både i juridik och till musikdirektör 
i Uppsala respektive Stockholm. Strax innan han fick tjänsten som krono
länsman i Lillhärdal 1865, tjänstgjorde han som landskanslist i Öster
sund. Vid den här tiden gifte han sig med Hilda Boberg som kom från en 
prostfamilj i Västmanland. Tillsammans fick de 10 barn. I Lillhärdal 
byggde han gården Åkersberg och tjänstgjorde även som juridiskt ombud 
för Ljusne-Voxne AB. För företagets räkning gjorde han många hemmans
och skogsköp i Härjedalen. Men han lär även ha gjort affärer på egen hand 
vilka lade grunden till en mindre förmögenhet. När Jonas Åslund 1882 
lämnade länsmansbefattningen vid 45 års ålder bodde familjen först i 
Örebro på vintern, sedan i Stockholm (där Jonas köpte en orgelfabrik) och 
därefter i en inköpt villa i Södertälje. Somrarna tillbringades i Malmagen 
där man hyrde in sig innan pensionatet byggts färdigt. 5 

Vad fann då Åslund så attraktivt med denna fjällby? Själva tomten var 
från början närmast vildmark, 781 m.ö.h. och omgiven av fjällbjörkskog. 
De första bofasta under andra hälften av 1700-talet fick skattelindring i 20 
år för att marken bar så lite. Men det var säkert detta som var tjusningen. 
Åslund var inte för sin försörjning beroende av vad marken gav. Och han 
förstod nog snart att de fiskrika sjöarna, riporna på fjället och den friska, 
höga luften kunde locka burget folk med lite äventyrslängtan till "hans" 
fjällby. Bästa vägen dit var då att ta sig till Kristiania (Oslo) och därifrån 
med tåg på den nyanlagda järnvägen till Röras (färdig 1877). Åkte man 
istället via Ljusdal fick man ta hästskjuts därifrån över Kårböle till Rede 
och vidare utmed Ljusnan och Tännån mot Norge; en lång och besvärlig 
resa (fig.16 och fig. 51).6 

Figur 62. Fjällnäs från norr på 1890-talet med Näset och de båda flyglarna i 
mitten och Vinterpalatset till vänster. Näset som sticker ut i sjön syns till höger i 
mitten av bilden. (Foto: Tora Pettersson 1890-talet. Källa: JLM.) 

5 Bergström 1982 6 Bergström 1982; Dunfors 1975 

87 



S jon Halaageo 

Ö.:Steq;åcden 

Skidverk.st ad 

D Norra flyR"ln 

D Väste rgården 

~ SomRacladugåcd 

Väg 84 1'l'.:lt Röcos --
Figur 63. Skiss över Fjellnäs Högfjellspensionats alla byggnader. X betecknar 
riven byggnad. (Ur Hedlund et al 1992, s. 20, med tillstånd av Institutet for 
folklivsforskning.) 

Anläggningens tillkomst 

Det första huset byggdes strax nedanför vägen mot Norge vid det lilla näset 
som sköt ut i Malmagen. Det kallades följaktligen för Näset och byggdes så 
att det skulle rymma både den stora familjen och dess gäster. När bygg
nationen kom i gång är ovisst. Det är möjligt att året var 1882. Bygget 
krävde noggrann planering och organisation eftersom virke och ibland även 
hantverkare måste rekvireras långt bort ifrån. När Näset blev klart vet 
man inte med säkerhet. Kanske var det 1884 då Jonas och Hilda köpte 
hemmanet Malmagen 2 för 3 000 kronor. 

1886 uppfördes två flyglar samt den s.k. Västern som innehöll vagns
bod, tvättstuga, förråd och några små rum. Flyglarna kom att kallas 
Prinsflygeln respektive Ugglas flygel eller Uggleboet eftersom Prins Carl 
och överstelöjtnant Claes af Uggla bebodde var sin flygel 1891-1893 res
pektive 1891-1895 för att jaga ripor i trakten.7 

Nästa stora byggprojekt blev Vinterpalatset. Det var en vacker träbygg
nad i tre våningar med glasverandor vända mot sjön. Några hus på Dalarö 
i Stockholms skärgård stod som förebild. Huset blev färdigt 1893 (samma 
år som William Farup i Ljusnedal dog) och därmed kunde familjenÅslund 
bo vid Malmagen året runt. Riktigt vilket år som Fjellnäs övergick från att 
vara sommarviste till fjäll pensionat är inte fastställt men troligen kom de 
första betalande gästerna 1887. Sommartid kunde man härbärgera 90 
gäster och vintertid ett 20-tal. Betoningen på att inga lungsotspatienter 
togs emot kan ha lockat flera gäster. Det var societeten som kom, välbärgat 
folk från södra Sverige, England och Frankrike. I samband med att post
kontor inrättades i en av byggnaderna blev namnet Fjellnäs mer känt än 
själva bynamnet Malmagen.8 

7 Bergström 1982 
8 Bergström 1982; Dunfors 1975 
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Figur 64. En avrundad gräskant och en sittbänk vid Norra fl,ygeln. (Foto: Eivind 
Jonsson, odaterat, JLM.) 

Trädgårdens utformning och influenser 

Av fotografier från sekelskiftet framgår att man försökte ordna någon form 
av trädgård vid pensionatet (fig. 64 och 66). Mest var det grusade gångar 
mellan gräsbevuxna lägder. Gästernas lust till promenader gjorde att 
stigar anordnades. Häradsstigen gick från damernas badställe vid sjön 
genom skogen upp till landsvägen och därifrån till en platå. I övrigt kunde 
man gå längs Tännån till Tännäs och titta på sätrarna vid vägen eller längs 
landsvägen till Anderssjöåfallet och Hamrafjället med sin rika flora. På 
Fjellnäs byggdes en kägelbana under tak9 och möjligen ställdes en plan 
iordning för krocketspel intill huvudbyggnaden för hundra år sedan.10 En 
inhägnad köksträdgård fanns i alla fall längre ut på udden i Malmagen 
redan 1894 (fig. 66). Läget på näset gav det bästa tänkbara mikroklimat: 
vänt mot söder i sluttningen nära sjön, skyddat från kalla nordanvindar. 

Figur 65. "Plan af 
Sveriges högst öfver 
hafvet liggande 
trädgård vid 
Fjällnäs (1907), 
770 m.ö.h . .. . 
Trädgårdens längd 
är omkring 12 m." 
Fyllda cirklar står 
for björkar och 
ofyllda for röda 
vinbärsbuskar. 
(Ur Birger 1909.) 

9 Dunfors 1975 
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10 Hösten 1993 återfanns en iordninggjord plan mellan huvudbyggnaden och näset. 
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Att man försökte ordna tomten runt husen är inte så konstigt. Hilda hade 
säkert med sig ideer från sin barndoms prästgård och Jonas var berest. Då var 
det desto mer anmärkningsvärt att de odlade grönsaker, blommor och 
vinbär i denna trakt som kanske bara sett potatis och rovor tidigare. Men 
pensionatsgästerna gladdes nog åt de färska grönsakerna och det drygade 
naturligtvis ut hushållskassan för familjen. Åslunds prövade sig säkert 
fram och fick kanske inspiration och ideer hos brukspatronen respektive 
jägmästarna på Ljusnedals herrgård om vad som gick att odla. 

, ~ -.. -~ : ~, :r - / 

;f~r+dit~<l' ',UJ~I-■:■: ... ,.,,., ... L, :..,',.-4..1 

Figur 66. Fjellnäs från sydost 1894 med den inhägnade köksträdgården på 
näset till vänster, det första huset Näset, med gaveln hitåt, i mitten och det 
ståtliga Vinterpalatset till höger i bild. (Foto: Tora Pettersson, Östersund, JLM) 

Växter, staket och trädgårdsmöbler 

Köksträdgården på näset finns beskriven med en ritning och några ord i 
Trädgård och åker i Härjedalen av Selim Birger 1909 i tidskriften Trädgår
den . Författaren menade att det var den högst över havet belägna trädgår
den i Sverige. "Här finns både fjällväxter och växter som i södra landet 
betraktas som ogräs", skrev han och menade säkert tusensköna med det 
senare. Täppan var 12 meter lång och ca 7 meter bred och innehöll mest 
köksväxter. I norra gränsen stod en rad med fjällbjörkar och längs den 
västra växte flera röda vinbärsbuskar. Det fanns en drivbänk och sängar 
med dill, gräslök, morötter, persilja, sallat och spenat. Men Birger ansåg 
att det främst var rabarbern som trivdes. Den växte upp, blev manshög och 
blommade rikligt. I en cirkel mellan spenat- och morotssängarna växte 
Prins Gustavs öga (N emophila menziesii) och tusensköna (Bellis p erennis ). 11 

I Fjällnäs 1907, på professor Gunnar Schottes inrådan, såddes frö av 
bergtall (Pinus mugo), brödtall (Pinus cembra) samt lite senare sibirisk 
lärk (Larix sibirica). Brödtallen trivdes inte och lärken kom aldrig upp, 
troligen p.g.a. dåligt frö, men bergtallen växte ännu 22 år efter sådden. 12 

11 Birger 1909 12 Bergtall vid ... 1929 
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Granskas figur 66 med lupp framgår att staketet runt köksträdgården var 
en vitmålad, enkel inhägnad med stolpar utan utsirning. Mellan stolparna 
var fem horisontella ribbor fastspikade. Grinden mot öster bestod av 
stående smala ribbor. Intill Vinterpalatset fanns ett mer bearbetat staket 
av tätt stående, rödmålade ribbor avslutade med en vit spets längst upp.13 

Ännu idag finns en gammal typ av soffa på Fjällnäs som kan ha till
verkats kring sekelskiftet (fig. 67). På foton från den tiden skymtar enkla 
bänkar av brädor på bockliknande ben (fig. 64). 

Figur 67. Gammal bänk med anor från seklets början. (Foto: Rylander, 1993.) 

Fram till våra dagar 

I slutet av 1890- talet och början av 1900-talet sjönk antalet gäster. Under 
några regniga somrar drog sommargästerna till västkusten istället. Dess
utom var det dyrt att frakta både gäster och mat. Den ekonomiska 
situationen tvingade familjen Åslund i konkurs 1901. Stockholms En
skilda Bank, den största borgenären, lät Åslund fortsätta förvaltningen. 
Fem år senare bildades ett konsortium av Jonas Åslunds vänner där bl.a. 
Svenska Turistföreningen var delägare. Men det blev dispyter om hur 
anläggningen skulle skötas, så 1908 lämnade familjenÅslund sitt livsverk 
och flyttade till Funäsdalen. Jonas avled åtta år senare. Därefter har 
många ägare passerat revy. 14 

Figur 68. Hilda och Jonas Åslund. (Foto: okänd resp. Gustaf Joop & Co, JLM.) 

13 Foto ej redovisat (i Funäsdalens Hembygdsföreningens ägo). 14 Bergström 1982 
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Figur 69. Näset där man kan urskilja var köksträdgården en gång låg i 
sluttningen. (Foto: Eva A Suneson, 1993.) 

En vacker höstdag 1993 

När författaren besökte Fjällnäs i oktober 1993 var förväntningarna höga 
på om det skulle finnas kvar några spår av köksträdgården på näset i 
Malmagen. Mycket riktigt fanns en utlagd rektangel på näsets sydslutt
ning som kunde urskiljas genom en klart markerad kant där fjällets 
vegetation av ris och björk avlöstes av ett frodigare grästäcke. Måtten på 
rektangeln stämde med Selim Birgers angivelser, 12 x 7 meter. I strand
kanten, ca 5 meter från odlingsrutan, växte fortfarande en röd vinbärs
buske. Intill grunden på Vinterpalatset, som revs på 1960-talet, fanns ock
så vinbärsbuskar samt gamla rabarberstockar. De unga nuvarande ägarna 
berättade att rabarber från Fjällnäs är representerad i genbanken på 
Julita Gård i Södermanland bland andra svenska rabarbersorter. Gamla 
vinbärsbuskar finns även vid en jaktstuga som hör till fastigheten och som 
ligger ännu högre över havet vid sjön Bolagen (fig. 61). Ägarna verkade 
inspirerade att så småningom återskapa köksträdgården på näset. 15 

15 Bergström 1982; Peter Nilsson och Fredrik Öberg, 1993 
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Ocklinds pensionat i Ocke 

Hos värdparet Jon och Maria Ocklind i Ocke etablerades ett av de första 
pensionaten i västra Jämtland som dessutom var omgivet av en planerad 
trädgård. Ocke ligger i Mörsils socken, drygt en mil öster om kyrkbyn. 
Våren 1884 lär de första luftgästerna ha stigit av tåget vid Ocke hållplats 
(fig. 54). Byn hade goda förutsättningar genom det vackra läget vid sjö och 
fjäll, hög ren luft och ett gästfritt folk med välmående gårdar.16 

Trädgårdens utformning 

Vad luftgästerna möttes av då de vek av från byvägen in mot pensionatet 
var en nyplanterad alle av jämtlandspoppel som riktade sig mot huvud
entren, en gräsrondell framför huvudbyggnad och flygelbyggnader, kan
ske planterad med blommor, en flaggstång, prydliga grusgångar och 
vitmålade trädgårdsmöbler. 

16 Bengt Ocklind 1993 
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Figur 71. Ocklinds sett från granngården i norr. Poppelallen har vuxit till sig 
ordentligt. Vykort från sekelskiftet. (Tillhör Bengt Ocklind, Ocke.) 

Ocke som bygd har ett gott klimat väl tjänligt för odling. Det lätt kullriga 
landskapet med öppna ängar och dungar av lövträd är omgärdat av tät , 
vindskyddande granskog. Ocklinds pensionat hade också en köksträdgård 
som i folkmun kallades "kryddgår'n" .17 Den låg intill staketet som omgärdade 
tomten i en sydvänd backe skyddad mot västlig vind. På denna sidan av 
huset fanns även en berså. Terrassen på östra gaveln (fig. 72) var på som
maren täckt med humle. Tidens mode med slingrade grusgångar kan 
skönjas på figur 72. 

(kk!inds 

Figur 72. Ocklinds gårds södra sida med köksträdgården intill staket till höger. 
Lägg märke till de uppstammade tallarna och den bågformade grusgången till 
höger. Vykort från sekelskiftet. (Tillhör Bengt Ocklind, Ocke.) 

17 Bengt Ocklind 1993 
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Figur 73. Uppmätning av den nuvarande trädgården hos Ocklinds i Ocke 1994. 
(Ulla Rylander.) 
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Figur 74. Luftgäster hos Ocklinds 1905. Jon Ocklind i hatt, Maria står bakom 
honom och sonen Valdemar sitter på gruset. (JLM.) 

Influenser 

Pensionatsvärdinnan Maria Ock.lind var skånska; hon kom till Ocke i 
början av 1880-talet och kan då ha haft en hel del med sig av både praktisk 
erfarenhet och synintryck av anläggningar i södra Sverige. Hon fortsatte 
att odla sitt trädgårdsintresse, anpassat efter detta kärvare klimat. 

Pensionatsägarinnan insåg säkert det viktiga i att ha det prydligt runt 
huset för att öka gästernas trivsel (se s. 35: uppropet i Mörsil 1886). Att 
vara utomhus, att umgås i pensionatsparken och att vandra på stigar till 
skog och fjäll var huvudsysselsättningen för gästerna. Jon Ocklinds bror 
Olle kom att uppföra turiststationen vid Sällsjön (fig. 70) , vilket kom att 
betyda mycket för den tidiga fjällturismen. 18 

Vällagad mat med råvaror från egen täppa var viktiga ingredienser för 
att få nöjda gäster. År 1900 gästades Ock.linds av prins Oscar Bernadotte. 
Detta måste ha varit ett gott betyg för den lilla byn Ocke. 

Jon Ock.lind var medlem i Jämtlands läns trädgårdsodlareförening 
(instiftad 1894) och var bekant med länsträdgårdsmästare Johan Öberg 
som upprepade gånger besökte Ock.linds gård under 1890-talet. 19 Plantor 
rekvirerades till gården från plantskolan i Härnösand 1897. Det var bl.a. 
två lärkträd (varav ett finns kvar idag), humle, jättebjörnloka, ros- och 
syrenplantor, parkolvon, schersmin, silverbuske, korallkornell, hallon
och röda vinbärsbuskar (fig. 75). 

Makarnas arbete måste även betytt en del som inspiration för grannar 
och bybor. 

18 Bengt Ocklind 1993 
19 JLKH Länsträdgårdsmästarens årsredog. 1886-1905 
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Fram till idag 

År 1919 avtog turistströmmen till Ocke. Luftgästerna ville se mer av 
fjällen och vara närmare dem och drog följaktligen längre västerut mot Åre 
och Storlien. 

Bengt Ocklind, barnbarn till Jon och Maria, med familj bor idag på gården . . 
Trädgården har genomgått flera förändringar men av ursprunget finns 
poppelallen kvar, som nu fått ansenlig höjd och grovlek, liksom gräsrundel, 
flaggstång och utemöbel. Den bågformade grusgången kan anas (fig. 73). 

Bengt för odlararvet vidare med provplanteringar av olika barrträd i 
skogen intill gården: berggran (Abies lasiocarpa ), korkgran (Abies lasiocarpa 
v. arizonica), svartgran (Picea mariana), contortatall (Pinus contorta) och 
douglasgran (Pseudotsuga menziesii) . 
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Figur 76 ovan: Den 
uppvuxna alten av 
jämtlandspoppel (Populus 
balsamifera 'Elongata ') 
sedd från Ocklinds gård 
upp mot vägen i norr. 
(Foto: Ulla Rylander 1994.) 

Figur 77 till vänster: 
Vit träsoffa med gjutjärns
gavlar från sekelskiftet som 
fortfarande används av 
familjen Ocklind. 
(Foto: Ulla Rylander 1994.) 



Enafors som turistort 

Enafors är en ort drygt en mil öster om Storlien som kom till tack vare 
järnvägen mellan Östersund och Storlien. Hur platsen förändrades från 
skogs- och betesmark till livlig arbetsplats och senare till lovordad turist
ort med jaktvilla och turisthotell illustrerar den stora förändring som 
järnvägen medförde de sista årtiondena av 1800-talet för västra Jämtland 
och delvis även för västra Härjedalen. 
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Figur 78. Karta över Enafors och Storlien med Snasahögarna och E nan, 
(Fjällkartan Z6, LMV 1992. Skala 1:100 000.) 
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Enaforsholm 

Platsen för Enafors by ägdes från början av Handölsbönderna som där 
hade sina fäbodvallar. De första bofasta var troligen ett driftigt par från 
Norge, Jens och Maria Stensås. Jens kom till Sverige som 25-åring och slog 
sig ned som gästgivare och handlare på Skalstugans gästgiveri 1857. 
Skalstugan låg invid Karl Johansvägen en mil från norska gränsen. Det 
var en viktig led där de jämtländska bönderna (s.k. forbönder) färdades 
med varor till Levanger. Resorna gav goda inkomster till gästgiveriet. 
Paret Stensås bedrev även jordbruk och hade ett eget mejeri. 

Figur 79. Lagaskifteskarta över Enafors 1885. Se bildtext vid figur 79. (LMV.) 
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På 1870-talet började det talas om den "jämtländska tvärbanan", järn
vägen genom Jämtland till Trondheim. Stensås förstod att Skalstugan 
skulle förlora i betydelse och började så smått at t flytta sin verksamhet till 
händelsernas centrum invid den planerade järnvägssträckningen. 1871 
inköpte han tillsammans med en kompanjon avverkningsrätten till 
hemmansägarnas skog på Handöl nr 1 och 2 för 50 år framåt . Åren därpå 
köptes mark, bl.a. en holme i Enan, Enaforsholm, där St ensås 1877 allra 
först byggde ett sågverk och en handelsbod. Sågverket levererade slipers, 
stängselstolpar, slanor och plank till bangårdar och banvaktarstugor och 
handelsboden bestod sågverks- och järnvägsarbetarna med olika sorters 
varor. Först 1879 sålde Stensås sina andelar i Skalstugan och flyttade t ill 
Enaforsholm.20 Hur holmen var bebyggd under Stensås tid framgår av 
lagaskifteskartan för Handöl 1885 (fig. 80). 

Figur 80. Utsnitt av lagaskifteskartan över Enaforsholm 1885 (LMV). 
S ågverket är den långsträckta byggnaden på holmens nordöstra sida. Nr 63 och 
64 står får "Sågplan" och nr 65 får "Berg" i kartans beskrivningsdel. Sydväst 
därom ligger stallet (byggnad med kryss i) samt ladugården ihopbyggd med 
bryggstugan och med två uthus placerade som flyglar på baksidan. Söder 
d ärom ligger från väster: sommarstugan, härbret och huvudbyggnaden. Nr 66 
är "Odling på bergb. botten", nr 67 och 68 "Gräsplan" och 69 "Upplagsplats". Nr 
77 står får "Tomt" och nr 75 får "Kryddgård". Olika typer av odlingsmark är det 
vid nr 70, 76, 79, 81-83, 85, 91-93 och 98. Nr 71-73 är branta partier och nr 7 4 
"Källarbacke". Ängsmark är det vid nr 75, 78, 80, 84, 89-90 och 96-97. N r 86, 
87, 94, 95 är klassade som skogsmark och nr 99-100 samt 103b som betesmark. 
101-103a och 104 är myrar. (Se även figur 79 angående sifferbeteckningarna.) 

20 Lihnell 1989 
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Sedan järnvägen invigts 1882 minskade lönsamheten för både sågverk 
och handelsbod. Istället kom sommarturisterna för att vandra till 
Snasahögarna, Blåhammaren och Sylarna. Paret Stensås var inte sena att 
erbjuda dem både husrum och mat på Enaforsholm.21 Precis som vid de 
andra pensionaten som beskrivits gjordes marken kring huset iordning. 
Framför huvudbyggnaden anlades en gräsplan och mot sågverket sattes 
ett staket upp. I skydd av huvudbyggnaden planerades en kryddgård vänd 
mot Snasahögarna och södersolen. Både den och gräsplanen var inhäg
nade (fig. 81). 

Figur 81. Enaforsholm strax f6re sekelskiftet med den inhägnade kryddgården 
bakom huvudbyggnaden, planteringar mellan farstukvistarna på framsidan 
och gräsplanen framf6r med ett enkelt räcke runt. (Foto: A. Olsson 1899, JLM.) 

Kryddgården från Stensås tid ligger på samma ställe som dagens 
försöksträdgård men måtten dem emellan stämmer inte helt överens. 
1885 hade den uppodlade marken en utbredning mot söder på 18 meter. 
Idag är den mer än dubbelt så stor. Längs fasaden var måttet detsamma 
som det dåtida husets längd med ett tillägg på fyra meter på vardera sidan, 
d. v .s. omkring 28 meter. Kryddgården vidgade sig sedan mot söder där den 
blev 35 meter bred. Det senare måttet motsvarar dagens bredd på hela 
försöksträdgården, vars form är rektangulär. Det är knappast troligt att 
några av. växterna i dag härstammar från 1880-talets kryddgård. De gamla 
sibiriska ärtbuskarna vid husets sydöstra hörn planterades senare trots 
att fotografier visar buskar växande på samma ställe kring år 1900.22 

Båda makarna Stensås dog 1898, Jens efter en tids sjukdom. Han led av 
sockersjuka och började redan på 1890-talet avveckla sina fastigheter.23 

21 Lihnell 1989 22 Kjell Lundquist 1995 23 Lihnell 1989 
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Enaforsholm ägdes därefter av Enafors Aktiebolag. Jordbruket sköttes 
av en arrendator och gården drevs som pensionat på somrarna. 1900-1905 
hade det namnet Enaforsholmens sanatorium. Någon läkare eller sjukskö
terska fanns det inte, så det var inte lungsots patienter man önskade som 
gäster utan de "vanliga" luftgästerna.24 Svenska Turistföreningen skrev 
positivt om Enafors i sina årsskrifter. I en artikel av Carl A. E. Lenström 
1903 framhålls Enafors höga läge över havet, hela 553 meter, det vackra 
läget med det imponerande fjället Snasahögarna som höjer sig i söder och 
"Enaälfens blåa band" samt alla utflyktsmål med fina vyer i närheten.25 

Figur 82. A. W. Bergsten med några vänner vid paviljongen 'Höganloft'. (Foto: 
A. W. Bergsten u.å., KSLA.) 

1908 förvärvade grosshandlare A. W. Bergs ten Enaforsholm. Han bodde 
granne med prins Eugen på Waldemarsudde i Stockholm och hade vid 54 
års ålder skaffat sig en så stor förmögenhet i textil varubranschen att han 
kunde dra sig tillbaka som affärsman. Anledningen till köpet av Enafors
holm var dels att han ordinerats att vistas i den friska fjälluften av sin 
läkare, dels att han på så sätt lättare kunde utöva sina fritidsintressenjakt 
och fiske och att hitta motiv för fotografering och målning.26 

Bergsten var road av att bygga nya hus och förbättra de gamla på 
egendomen. En bostad byggdes till rättaren som anställdes för att sköta 
jordbruket. Huvudbyggnaden förvandlades genom ombyggnad av taket till 
att likna en mindre herrgård och blev så en av Västjämtlandsjaktvillor. Ett 
par paviljonger byggdes också till lyst, en elegant vid forsen och en mer i 
nationalromantisk anda söder om det ombyggda härbret (fig. 82).27 

24 Lihnell 1989 25 Lenström 1903 

26 Malmström 1955 27 Järnfeldt-Carlsson 1988; Lihnell 1989 
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Figur 83. Utsnitt från en vårbild av huvudbyggnadens södersida 1915. (Foto: 
A. W. Bergsten, KSLA.) 

Tyvärr finns inga fotografier med kryddgården som huvudmotiv i 
Bergstens fotoarkiv från Enaforsholm. Däremot skymtar man växtlighe
ten på några av dem. Figur 83 visar trädgården vidjaktvillan sju år efter 
Bergstens övertagande. Någon inhägnad syns inte längre till. En gles 
buskrad kan urskiljas en bit från huset parallellt med väggen liksom en 
större björk. Trädet måste ha funnits före Bergstens tid men om buskraden 
gjorde det är mer tveksamt. Av de tillgängliga fotografierna går det inte att 
bedöma om dessa buskar planterades i samband med Bergstens ombygg
nad av huset eller härstammar från tidigare ägare. Däremot är det möjligt 
att de större buskarna i väster strax till höger om björken är delar av den 
buskrad som återfinns på ett fotografi från 1909, då huvudbyggnaden 
byggdes om. 

Fotografiet med Bergsten bakom häst och vagn (fig. 84) visar några av 
trädgårdens växter. Tyvärr är bilden inte skarp i kanterna, men det är 
troligt att buskarna till vänster om ekipaget är någon sorts buskros (idag 
växer där en bergros (Rosa pendulina) i närheten); alternativt är det 
frågan om vinbärsbuskar. Bland blommorna och bladen i förgrunden kan 
kryddsalvia urskiljas.28 

Bergsten vistades på Enaforsholm varje sommar från strax före mid
sommar till någon vecka in i september till och med 1935. De två sista 
somrarna av sitt liv var han tvungen att stanna på Waldemarsudde. 
Egendomen i Jämtland testamenterades till Kungl. Lantbruksakademien 
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, från 1956) som övertog 
äganderätten 1937. 29 

28 Allan Carlsson 1995; Hans Rauber 1995 29 Malmström 1955 

104 



------ - ---- ------ - --- - -----

Figur 84. A. W. Bergsten framfar Enaforsholms östra gavel med trädgården 
skymtande i forgrunden. (Okänd fotograf, u.å., KSLA.) 

Idag fungerar Enaforsholm som kursgård och pensionat företrädesvis 
för Akademiens ledamöter men även för andra personer med anknytning 
till jord- och skogsbruk eller med intresse för fjäll världen. På egendomen 
drivs olika skogsförsök och försök med prydnadsväxter. Redan under 1948 
lade Sven Green ut försök för trädgårdsväxter. I Stora trädgårdsboken 
konstaterar han att fruktträdsförsöken misslyckades helt medan många 
av perennerna klarade sig utmärkt. Ansvaret för försöksodlingarna över
togs 1950 av professor Börje Lövkvist vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Sedan 1991 pågår en upprustning av Försöksträdgården vad gäller både 
utformning och innehåll under landskapsarkitekten Kjell Lundquists 
ledning (se hans inledande kapitel). Trädgården innehåller nu 50 olika arter 
och sorter av buskar och träd och över 200 olika perenner och lökväxter. På 
holmen finns även en demonstrationsplantering (ett arboretum) med 
främmande barrträd från 1950-talet.30 

30 Green 1957; Lundquist 1995 
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Enafors Turisthotell 

Enafors Turisthotell skapades av Johannes och Karin Mölner, landsmän 
och vänner till familjen Stensås på Enaforsholm. Johannes arbetade hos 
Jens Stensås på Skalstugan när denne började etablera sig i Enafors med 
såg och handelsbod. Mölner flyttade så småningom efter. Han köpte mark 
och byggde bostad närajärnvägsstationen på 1880-talet. Enligt uppgift var 
den mindre byggnaden som uppfördes på tomten klar 1885 och den större 
14 år senare. På lagaskifteskartan från 1885 ses dock båda bostadshusen 
tillsammans med ladugård och uthus kring en öppen plan (nr 8: "tomt") 
sydost om järnvägsstationen (fig. 79). Paret Mölner öppnade Enafors 
Turisthotell 1899.31 

Figur 85. Turisthotellet i Enafors omkring 1910. På bänken sitter ägarna Karin 
och Johannes Mölner. (Foto: Nils Thomasson, JLM.) 

På lagaskifteskartan finns inga anteckningar om någon kryddgård 
intill husen som på Enaforsholm. Planteringarna vid det mindre husets 
gavel måste trots allt ha kommit till ganska omgående efter att huset stod 
färdigt. På fotografiet från 1910 ser de större rönnarna ut att vara minst 
20 år (fig. 85). De bildar tillsammans med de andra träden och de stora 
buskarna en lummig lund mot öster. Vad som döljer sig bakom buskarna 
avslöjar däremot inget fotografi. Kan det vara en köksträdgård eller en 
plats för trädgårdsmöblerna där luftgästerna kunde vila ut efter dagens 
strapatser? Idag finns där ett fäste för en flaggstång. Lunden står i stark 
kontrast till marken kring den vackra hotellbyggnaden där gruset når 
ända fram till framsidans fasad. Någon gräsrundel eller gräsplan som på 
Enaforsholm syns inte till. 

Fotografier från sekelskiftet visar även en nyplanterad björkalle från 
landsvägen och järnvägen upp mot den stiliga huvudbyggnaden (fig. 86). 

31 Lihnell 1989; uppgift vid fotografi (fig. 85) JLM 
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Figur 86. Enafors Turisthotell vid sekelskiftet med Snasahögarna i bakgrunden 
och den nyplanterade björkallen. (Foto: Nils Thomasson, utan årtal, JLM.) 

Idag är björkallen, med några få rönnar, verkligen ståtlig men åldern 
börjar ta ut sin rätt (fig. 87). Även växterna vid gaveln frodas. Det är jämt
landspopplar, en björk, några rönnar och videbuskar. På planen mellan 
husen växer en ungersk syren och vid en husknut står en röd vinbärsbuske. 

Johannes dog 1912. Karin fortsatte rörelsen tillsammans med sina åtta 
barn. Dottern Erika tog över så småningom och drev den fram till 1974.32 

Figur 87. Björkallen vid f.d. Turisthotellet i Enafors 1995. (Foto: Ulla Rylander.) 

32 Färdig 1989; uppgift vid fotografi (fig. 85) JLM 
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Jaktvillor i Västjämtland 

På 1880-talet anlände det turister till västra Jämtland som sökte något 
mer än den vanlige luftgästen. Det var välsituerade affärsmän, svenskar 
och engelsmän, som ville förvärva markområden med jakt- och fiske
möjligheter och även bygga sig enjaktvilla. Resultatet blev stora trävillor 
utplacerade i fjällvärlden på ett sätt som befolkningen aldrig skådat 
förut.33 

Jaktvillorna som presenteras här har haft någon form av dokumente
rad plantering kring byggnaden. De är inte så många eftersom husen ofta 
dels beboddes kort tid under året och dels låg nära trädgränsen. 

Figur 88. Jaktvillor i Västjämtland. De understrukna beskrivs i den följande 
texten (författarens understrykningar). På kartan saknas villorna i Are. 
(Ur Landskap, jaktvillor & kurhotell, Järnfeldt-Carlsson 1988, med tillstånd.) 

33 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Bodsjöedet 

På en udde i strömmen mellan Bodsjön och Tännsjön låg tidigare en 
färjemansgård. Den inköptes 1888 av grosshandlare Conrad Hammar
ström från Östersund och han lät där uppföra en sommarvilla, Hammar
strömska villan.34 Den uppfördes på stensockel och var helt i trä med 
tombyggnad och stora verandor, fasaderna var dekorerade med utsågade 
lister och foder. Några mindre ekonomi- och badhus flankerade huvud
byggnaden. 

På ett fotografi från sekelskiftet35 ses en spirande trädgård karakteris
tisk för 1800-talets slut. Mitt framför huset finns en gräsrundel med en 
spegelkula placerad på en målad trästolpe och ett större vårdträd plante
rat mitt i. Gräsrundeln är kantad med snäckor eller vita stenar mot den 
omgivande grusgången. Grupper av buskar och blomsterväxter växer på 
gräsmattorna på ömse sidor om rundeln. Bakom huset skymtar en häck 
och friväxande yngre träd. 

Figur 89. Bodsjöedet från sjösidan vid sekelskiftet med bänkar och kuperade 
björkar. (Källa: JLM.) 

På ett något senare taget fotografi (fig. 89) på husets "baksida" syns en 
lång klippt björkhäck längs sjökanten. De friväxta träden bakom är utan 
tvivel björkar. 

Varifrån grosshandlare Hammarström exakt fått influenserna är inte 
klarlagt, men typen av trädgård var vanligt förekommande vid den här 
tiden. Parken vid Hammarströmska villan kan sorteras in under den 
"tyska stilen". 

34 Järnfeldt-Carlsson, 1988 
35 Fotografiet tillhör ett privat arkiv i England och är därför inte medtaget. 
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Länstr ädgårdsmästare Johan Öberg besökte Bodsjöedet 1890 enligt 
hushållningssällskapets årsberättelse. Det kan inte uteslutas att Hammar
ström kan ha fått hjälp både tidigare och senare av Öberg eftersom han 
både ritade trädgårdsplaner och hjälpte till att skaffa växter. 

Sedan 1926 har villan gått under namnet Engelska villan då en engels
man, Philip Remington, köpte fastigheten. Han kallades "Bomullskungen" av 
ortsbefolkningen eftersom han ägde stora bomullsplantager i Venezuela.36 

Vid ett besök på det vackra näset i Bodsjön våren 1993 återfanns syren, 
häckkaragan, björk, hägg och nedsågadejämtlandspopplar med upp till 90 
årsringar. Området runt huset var avröjt men den forna gräsrundeln 
framför huset kunde skönjas (fig. 90). 

Engelska villan ägs idag av privatpersoner och används som permanent 
bostad. 

36 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Figur 90. Bodsjöedet en vårdag 1993. 
(Foto: Ulla Rylander.) 

Figur 91. Ribbad trädgårdsmöbel vid 
Bodsjöedet, troligen från sekelskiftet. 
(Foto: Ulla Rylander 1993.) 



Visjön 

Vid Visjöns hållplats mellan Enafors och Storliens järnvägsstationer (se 
fig. 78) startades på 1880-talet Jemtlands Fjellmejeri Aktiebolag av brö
derna Frans och Seth M. Kempe. På platsen låg tidigare ett fjälljordbruk. 
Bröderna ivrade för jordbruksutveckling och här fanns goda betes- och 
slåttermarker på Visjövalens sluttningar, 600 meter över havet. Bröderna 
Kempe ägde ett flertal sågverk och egendomar i Norrland.37 

Mejeriet lades ned 1897 men bröderna behöll egendomen för jaktens 
skull. 1904 stod Seth M. Kempe som ensam ägare till hela byn. Han hade 
då redan några år tidigare låtit uppföra en jaktvilla för sina återkom
mande jaktturer till Visjön.38 

Seth M. Kempe hade flera försöksplanteringar med barrträd. Den mest 
kända är arboretet på egendomen utanför Härnösand, Drafle. Men även i 
jaktvillans omgivningar förde han in och prövade nya sorter. 

De sorter som planterades i Visjön var contortatall (Pinus contorta), 
sibirisk lärk (Larix sibirica), svartgran (Picea mariana) och sibirisk gran 
(Picea obouata). Lärken planterades i granskogen på holmar i myrarna 
öster om Visjöns hållplats. Träden är nu större än omgivande granar. 
Någon förteckning över försöksplanteringarna är inte känd.39 

Vl$JÖH kPL 

1---
sro~ucH 

=== 
JO~ÄLLARE 
t1··, 

-.~ ... o~u•O FR~N "'J(RI. 

-~ · r, . 
~ LADUGÅRD · · / · 
~ SvARTGIU,N 

• . .. : : :: .;, •.- ,:. IPIMUS HARl~NA) .l!I!J!iMUS 

o 10 2'03:l ~so 60H 

......... ~. ~ . 

.. , 

r 

'-J / 
) 

'r r 
I 
'\ 1 

... . ,__,, r· ·· 

PLANlERAOE LÄRKTRÄO, SIBIRI SK Ull 
OCH SIBIRISK GRAN 

MYR 

... ~" . 

LÅG !JORKSKOU 

,I 

,-- . ,,. ... : 

-, - ( 
. - ....___ .. ' - \.\_·. · ;- , .. 

I Till JÄRNVÄG 350111} 

JAKTVILLA 

:-. SIBIRISK TALL 

. ----::.~ (P1NUS (Qt,iQRTA) 

Figur 92. Karta med Jaktuillan i Visjön och läget for några au de barrträd som 
Seth M. Kempe planterade. (Ur Järnfeldt-Carlsson 1988 med tillstånd.) 

37 Järnfeldt-Carlsson 1988 38 Järnfeldt-Carlsson 1988 39 Carl Kempe 1995 
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Ska/stugan 

Utmed den gamla Karl Johansvägen från Duved västerut ligger Skal
stugan, bara någon mil från Norge. Där fanns en fjällstuga redan på 1600-
talet, men när vägen var klar 1835 utvidgades verksamheten med ett 
gästgiveri. Detta ägdes några år av Jens Stensås. 

1888, knappt tio år efter att familjen Stensås flyttat till Enaforsholm, 
lät engelsmannen Tom Nickalls köpa två hemman vid Skalstugan. Han 
byggde därefter om fjällbondgården till en tidsenlig anläggning för bo
skapsskötsel och mejeri samt uppförde en tillhörandejaktvilla. Där vista
des familjen Nickalls ett flertal somrar.40 

De fotografiska bilderna som finns bevarade från 1890-talet visar att 
det även härvid trädgränsen fanns en ambition att plantera och ordna runt 
husen. Ett pinnstaket inhägnade ett större område på jaktvillans västra 
långsida, klena fjällbjörkar stod samlade i en dunge och en grusad stig 
ledde runt huset mot mejeriet. På figur 93 sesjaktvillans östra långsida till 
vänster och planteringar på den motsatta sluttningen. Träden är uppstam
made tallar och björkar förutom ett träd i mitten som skulle kunna vara en 
jämtlandspoppel. Längre upp på sluttningen växer buskar och kanske 
någon perenn växt. 41 

Egendomen kom i släkten Wallenbergs ägo 1945. 

Figur 93. Ska/stugan kring sekelskiftet. (JLM.) 

40 Järnfeldt-Carlsson 1988 41 JLM; Järnfeldt-Carlsson 1988 
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