
 

 

Enaforsholmskursen firar 70 år! 
 

 

 

 
 

Program för jubileumskursen 18-25 juli 2021 
I år firar vi Enaforsholmskursens 70 års-jubileum! Det blir en särskild satsning med flera guidade 
turer, spännande föreläsningar och som avslutning ett öppet hus på Enaforsholm med 
jubileumsmiddag. Enaforsholmskursen har sin utgångspunkt i anrika Enaforsholms fjällgård i 
Jämtlandsfjällen. Kursen som helhet innebär en omväxlande och givande vecka i fjällvärlden med ny 
kunskap, ökad fjällkänsla och gemenskap med en som alltid blandad och intressant grupp 
människor. Vandringarna är lätta till medelsvåra, från 5 till 20 km. I slutet av veckan tillkommer 
också andra gäster som deltar i exkursioner och öppet hus på Enaforsholms fjällgård.  

 
ÖVERGRIPANDE PROGRAM FÖR KURSVECKAN 
  

Söndag (kväll) - måndag 18-19 juli 
Söndag kväll: Ankomst Enaforsholm. Samling med information om kursen, presentation av 
kursdeltagare och ledare.  
Måndag: Föreläsningar om fjällekologi, geologi, flora, fauna, naturvård och friluftsliv i fjällen, 
renskötsel och fjällräddning. Vandrings- och utrustningstips med praktiska övningar som vadning 
över strömt vatten, orientering med hjälp av karta och kompass samt att göra upp eld. 
Kort vandring med möjlighet att testa sin utrustning inför den längre turen på fjället. 
 
Tisdag - onsdag 20–21 juli 
Tisdag: Fjällvandring till Blåhammarens fjällstation (10 km) med middag och övernattning. Under 
vandringen upp till Blåhammaren tittar vi på fjällväxter, alpina zoner, fåglar, fjällbjörkskog, 
karolinerminnen och annan kulturhistoria.  
Onsdag: Vandringen idag (20 km) går över fjället via Snasahögarna och Silverfallet ned till 
Enaforsholm, med växter, fåglar, naturgeografi och särskilt fokus på fjällvett och orientering.  
 
Torsdag - fredag 22–23 juli 
Torsdag: Dagstur till Storlien med Blomsterstigen och Vindarnas tempel (6 km). Fjällväxter, turism 
och historia kring den berömde Dr Westerlund och hans luftgäster 1888–1918. Besök och förtäring 
hos prisbelönta mathantverkaren Lena Flaten på Flammans Skafferi.  
Fredag: Heldagstur till Getryggen (7 km, topptur frivillig) med Lisa Öberg, fjällekolog, forskare och 
fotograf. Om trädgränser i fjällen, växter och djur, geologi och orientering över fjällandskapet.  
 
Lördag - söndag 24–25 juli 
Lördag: Utflykt till Handöl känt för sin täljstensbrytning sedan åtminstone 1500-talet, för sitt 
spektakulära vattenfall och för Karolinernas ödesdigra marsch under fälttåget i Norge 1718-19. 
Ånnsjöns fågelstation med ringmärkning av fjällfåglar. Fika på besökscentret Hanriis hus.  
Lördag-söndag: Öppet hus på Enaforsholms fjällgård med särskilt program. Café och visning i 
fjällträdgården, vandring runt Holmen, föreläsning om Enaforsholms historia, utställning om gamla 
tiders luftturism, rundvandring till donatorn A W Bergstens favoritplatser med mera.  
Jubileumsmiddag med en och annan överraskning. Kursavslutning och diplom. 
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