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företal

oken du håller i kan mycket väl ses som 
främst en beskrivning av äldre landskap, 
det vill säga som landskapet uppfattades 

av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kan-
ske mest betydande donator Alexander Wilhelm 
Bergsten. Men boken kan lika gärna betraktas som 
ett metodologiskt bidrag kring hur landskap kan 
dokumenteras, analyseras och förmedlas i eller 
inför olika planeringssituationer. Boken pendlar 
mellan det äldre och det nutida landskapet i både 
Västjämtland och Stockholm, där Bergsten också 
bodde. A.W. Bergsten var en mycket god fotograf 
liksom målande konstnär med känsla för motiv 
och bildkomposition. Många av Bergstens mål-
ningar finns avbildade i boken. Författaren Hans 
Antonson har gjort ett gediget detektivarbete med 
att leta fram och sammanställa och beskriva foto-
grafier och målningar. Han gör intresseväckande 
jämförelser mellan då och nu som sätter ljuset på de 
förändringar som präglat landskapet från Bergstens 
tid till idag. Hans Antonson var även redaktör för 
boken Vid fjällets fot (2012) som handlar om A.W. 
Bergstens fjällgård Enaforsholm.

Akademi och näringsliv har mycket att lära 
av varandra. Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien, KSLA, besitter hög kompetens inom de 
gröna näringarna genom sina akademiledamöter 
med erfarenheter allt från enskilda jord- och skogs-
bruksföretag till de akademiska lärosätena. En vik-
tig verksamhet är att sammanställa och förmedla 
ny kunskap som kan vara till gagn för samhället, 
exempelvis genom att peka ut en riktning för en 
hållbar samhällsutveckling. Även KMV forum AB, 
som gemensamt med KSLA ger ut boken, arbetar 
med kunskapsförmedling men är mer inriktad på 
landskap och kulturarv i strategisk- och projektba-
serad samhällsplanering. 

Samhället förändras ständigt och det gäller 
även omfördelningen av hög kompetens mellan 
olika samhällsaktörer. Näringslivet har de senaste 
fem åren stärkt sin kompetens inom en rad po-
litikområden och kommit att ta över vissa myn-
dighetsaktiviteter som en effekt av New Public 
Management. Detta gäller inte minst planering 
inför investering i ny bebyggelse och transportin-
frastruktur, men gäller också andra verksamheter 
där jord- och skogsmarker omförs till andra an-
vändningsområden. Exempel på viktiga politik-
områden inom samhällsplaneringen är kulturarv 
och miljö som dimensioner av landskap. Konsult-
byråer är idag betydelsefulla bärare av kompetens 
och erfarenhetsåterföring mellan förändringspro-
jekt och aktörer runt om i landet. KMV forum AB 
är ett fristående företag med en bas i kulturarv, 
miljö och landskap samt med fokus på hållbar 
utveckling. Dessa områden har sedan länge varit 
centrala aktivitetsområden inom Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien vilket inte minst fram-
går av en diger utgivning av böcker om jord och 
skog, såväl historiska som nutida och framåtblick-
ande studier. 

I tider av förändring faller det sig således na-
turligt för KSLA att söka sig till forskande och 
utredande aktörer även utanför universitet och 
högskolor, vilket denna bok är ett resultat av. Den 
ges därför ut i samarbete mellan Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien och KMV forum AB. 

Det är vår förhoppning att boken skall kunna 
användas både praktiskt i samhällsplaneringen 
av olika aktörer och att den inspirerar till fortsatt 
framtida samarbeten mellan Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien och aktörer utanför de aka-
demiska institutionerna.

B

Eva Pettersson
VD och sekreterare, 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mia Björckebaum
VD, KMV forum AB



6 grosshandlaren som fotograf och konstnär

Som född och uppvuxen på ett lantbruk bör jakt ha varit en naturlig del i A. W. Bergstens liv. Som 
framgångsrik grosshandlare i Stockholm fick han möjlighet att odla detta intresse genom köpet 
av jaktvillan Enaforsholms gård, i Västjämtland.  Bergsten var också en hängiven amatörfotograf. 
Detta fotografi på en nyskjuten skogshare i vinterskrud kan sägas symbolisera två av hans intressen. 
Foto: AWB, E 278.
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r 2011 fick jag i uppdrag av KSLA:s dåva-
rande chefsbibliotekarie Lars Ljunggren 
att ta över det bokprojekt som akademi-

ledamoten och enaforsholmskännaren Kjell Lund-
quist innehade före sin bortgång. I augusti 2013 
förelåg ett färdigt manuskript. Boken kretsar kring 
de fotografier som den förmögne grosshandlaren 
A.W. Bergsten tog under några decennier efter år 
1900. Kameran var då inte var mans egendom, tvärt 
om, det var en dyr hobby. Att så många fotografier 
finns från ett och samma område och att dessutom 
fotografierna är så detaljerade är ovanligt och gör 
denna fotosamling intressant som historiskt käll-
material. 

De flesta fotografierna härstammar från Väst-
jämtland, närmare bestämt Enaforsholms gård. 
Gården ligger på gränsen till fjället och utgör idag 
länets västligaste utpost av traditionellt jordbruk. 
Kring sekelskiftet 1900 var detta område också den 
svenska turismens vagga mycket tack vare att den 
jämtländska Tvärbanan gjorde det lätt för dem 
som hade råd att resa dit med tåg. 

Bergstens fotosamling omfattar drygt 200 fo-
tografier varav 85 presenteras i denna bok. Utöver 
detta visas 31 av hans målningar. Vid sidan av foto-
grafier och målningar finns en bakgrundsbeskriv-
ning av Bergstens uppväxt i Skåne och hans liv och 
företagande i Stockholm, bl.a. som granne till prins 
Eugen på Waldemarsudde, Kungl. Djurgården. 

Denna bok hade inte blivit till utan benäget 
stöd av KSLA:s bibliotek, framför allt Per 
Thunström, Jimmy Lyhagen, Per Eriksson samt 
Lars Ljunggren. Jag vill även tacka Tekn.dr Göran 
Blomqvist, Linköping, jämtlandskännaren Bernt 
Mevik, Agr.dr Peter Edling samt Bengt Lidén 
för hjälp med släktforskning avseende flera av de 
personer som omnämns i boken. Jag vill även tacka 
universitetslärare Ingrid Bergqvist för hjälp med 
åldersbestämning av kläder, Fil.dr Staffan Thor-
man, Uppsala, för hjälp med tolkning av hundraser 
på fotografier och målningar, biolog Pär Vik, som 
assisterade vid fotograferingarna på Enaforsholm 
och hjälpte till att tolka landskapet i september 
2013, Bosse Berglund och Ingalill Samuelsson, 
dåvarande värdpar på Enaforsholm, för diverse 
hjälp vid fältarbetet i september 2013, Fil. dr Selina 
Mårdh som lånade ut staffliet, utställningschef 
Per Hedström vid Nationalmuseum för hjälp 
med tolkning av en av Bergstens målningar, 
champagnexperten Richard Juhlin och vinex-
perten Johan Magnusson för tolkning av inne-
hållet i en annan av Bergstens målningar samt 
gymnasielektorn tillika jämtlandskännaren Peter 
Frändén för korrekturläsning.

Hans Antonson
Menton

2013-08-06

författarens förord

Å
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lexander Wilhelm Bergsten (*19 september 
1855, † 2 augusti 1937) var utbildad farma-
ceut men gjorde sig en förmögenhet som 

grosshandlare inom ”hvita varor” dvs. textilier. 
Han var en hyfsad amatörfotograf och amatörmå-
lare. Bergstens fotografier och konstverk återger 
ögonblick av vår historia, i detta fall framförallt 
Västjämtlands och i viss mån Stockholms histo-
ria, men återger även hans egen upplevelsevärld 
och intresseområden. Hela denna bok är tillägnad 
Bergstens fotografier och konstverk sett ur olika 
perspektiv, för att använda en visuell parafras. Det 
visar sig senare i boken att det inte är en särskilt 
lång väg från att vara farmaceut till att intressera 
sig för fotografi. 

Syftet med denna bok är att sprida kunskap 
om en person, en plats, en region, en tid, land-
skap samt seder och bruk. Eftersom det är ovanligt 
med så många fotografier från ett och samma när-
område, från en tid när kameran inte var allmän 
egendom, finns det såväl ett allmänintresse som 
ett vetenskapligt intresse att sprida kunskapen om 
dessa fotografier och vad de representerar. Därtill 
finns det ett intresse från akademiens sida att spri-
da kunskapen om Enaforsholm och A.W. Bergsten, 
akademiens störste välgörare. 

A.W. Bergsten levde ett relativt anonymt liv 
i Stockholm. Som så många andra rika personer 
kring sekelskiftet 1900, skaffade sig Bergsten en 
jaktvilla i den svenska fjällvärlden, Enaforsholm, 
i landskapet Jämtland. Vid denna tid var alpin 
turism ett viktigt inslag i tillvaron för detta sam-
hällsskikt, som inte bara konsumerade vackra 
vyer/landskap utan också vistades där av hälsoskäl 
för att dra nytta av den rena friska fjälluften, de 

var s.k. luftgäster. Storlien framhölls då som ett 
svenskt Zermatt och Åre som ett svenskt Davos. 
Bergsten kom dessutom att bli en av den agrara 
vetenskapens störste välgörare genom att han do-
nerade större delen av sin förmögenhet, inklusive 
den jämtländska jaktegendomen Enaforsholm, till 
Kungl. Lantbruksakademien, idag Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien, med säte i Stockholm. 

Sedan länge har jag intresserat mig för Bergstens 
fotografier, inte i första hand deras komposition 
eller kvalitet utan det historiska motivet och vad 
motivet kan berätta om dåtiden och om nutiden. 
Inom ramen för min landskapsforskning har jag 
arbetat med jämförande fotografi, då jämfört med 
nu, och utvecklat en metod som hjälper forskare 
och myndighetshandläggare att tolka landskapets 
förändring över tid. 1 Man talar om ett retrospek-
tivt angreppssätt, dvs. att utgå från en äldre tid och 
sakta arbeta sig fram mot vår egen, till skillnad från 
dess motsats, det retrogressiva angreppssättet. Att i 
detalj studera fotografier och konst från olika tid-
punkter är som att gräva i historien bildligt talat. 
Fotografier tagna med glasplåtar har en extremt god 
upplösning varför det går att studera små detaljer 
när fotografierna förstoras tillräckligt. Jag menar 
att talesättet ”en bild säger mer än tusen ord”, el-
ler uttryckt med reklammakaren Fred R. Barnard’s 
egna ord från 1921 “one look is worth a thousand 
words”2 passar bra in på Bergstens avbildningar. 
Hans fotosamling utgör ett viktigt källmaterial för 
dagens och morgondagens forskare.3 Men en bild 
säger mindre om man inte har förkunskaper om 
hur den kan tolkas. Därför är kunskap från andra 
forskningsområden såsom, botanik, jordbruk, fau-
nistik och inte minst mode, dvs. klädedräkternas 

introduktion 

A
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historia, viktiga vid tolkningen. Mode har hjälpt 
till att datera Bergstens fotografier, dessvärre gäller 
detta framför allt kvinnornas klädsel. 4 

I den andra utökade bokupplagan från 2012 
om Bergstens liv, Vid fjällets fot. Donatorn A.W. 

Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från 
jaktvilla till fjällgård, 5 ingick även andra fotogra-
fier av Bergsten jämfört med den första upplagan 
från 2005. 6 Utöver dessa båda böcker om Bergsten 
har tidigare två artiklar av större betydelse skrivits 
om honom, dels Amatörfotografen A.W. Bergsten 
från 1987 7 samt Enaforsholm före A.W. Bergsten 
från 1989.8  I samtliga av dessa skrifter finns foto-
grafier tagna av Bergsten eller fotografier som hör 
till hans fotosamling. I föreliggande bok är tanken 
att i möjligaste mån inte vara upprepande utan 
försöka visa på Bergstens bredd så att inte samma 
fotografier återges i de olika publikationerna. Det 
har dock visat sig vara lättare sagt än gjort varför 
vissa fotografier känns igen. I de två förra skrif-
terna förekommer några målningar, men inte i de 

två senare. I denna bok ingår nästan alla Bergstens 
kända konstverk. Fotosamlingen utgör dessutom 
ett vackert komplement till Jamtlis (Jämtlands 
länsmuseum), enorma fotosamling, en av Sveriges 
största. 

För turisten är bilder av igår lika intressanta 
som upplevelsen av samma platser idag. Var man 
än befinner sig i världen är det mycket vanligt att gå 
tillbaka i historien genom att med gamla bilder visa 
hur det förr såg ut. Informationstavlor och turist-
broschyrer över städer visar ofta på sådana föränd-
ringar vad gäller stadsplaner och bebyggelse. Men 
broschyrer visar ibland också samma typ av föränd-
ringar för landsbygden men då ligger fokus snarare 
på vegetation, exempelvis att vingårdar en gång be-
stod av skog, eller motsatsen, att öppna landskap 
numera innehåller massor av träd och buskar eller 
är bebyggda med en omfattande infrastruktur i 
form av motorvägar och järnvägar. En sak är säker,  
ingenting är för evigt, landskapet har alltid ändrats 
och kommer göra så även i framtiden.

figur 1. En åldrande Alexander Wilhelm Bergsten stödjer sig mot geväret vid kanten av Enan, Enaforsholm i Västjämtland. 
Han är i sällskap av sina båda irländska settrar, en enfärgat röd-kastanjebrun långhårig ras som till följd av den ortokro-
matiska kamerafilm vilken då användes återges som i det närmaste svarta. Han bär skor med chaps och en ljus kavaj. 
Fotografiet är antagligen från sent 1920-tal. foto: AWB (E 238).
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detta kapitel tecknas bilden av A.W. Bergsten, 
hans uppväxt, företagande och intressen. Men 
vid sidan av hans liv beskrivs även hans jakt-

villa Enaforsholm i västra Jämtland. Om inget an-
nat anges baseras den följande texten på boken Vid 
fjällets fot: Donatorn A.W. Bergsten och hans Ena-
forsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård 
från 2012.9

Uppväxten
A.W. Bergsten föddes 1855 i Gråmanstorps socken, 
Skåne, på en av gårdarna i byn Åby som idag lig-
ger inne i Klippans samhälle. Familjen utgjordes 
av föräldrar och två äldre bröder. Trots att Sverige 
har många olika register över samtliga medborgare 
sedan början av 1700-talet, vet vi förvånansvärt lite 
om Bergstens uppväxt. Redan när Bergsten var två 
år dog fadern. Men fadern hade sålt sitt hemman i 
Vedby socken tre månader före sin död vilket hade 
inbringat en rejäl vinst, varför Bergsten inte kan sä-
gas härstamma från påvra förhållanden.10  Modern 
gifte om sig 1858. Precis som många andra familjer 
på den tiden flyttade man oftare än vad svensken 
gör idag, och i hans unga år flyttade familjen till 
de orter där styvfadern arbetade, bl.a. Rössjöholms 
gods, Getinge, Ankarlöv, Västra Sönnarslöv och 
Kvidinge. Bergsten började i Högre Elementar-
läroverket i Helsingborg 1865 vilket bröderna hade 
gjort före honom, men han tog aldrig studenten. 
En oavslutad examen var dock inte ovanligt för sö-
ner vars familjer förväntade sig att de skulle ut i 
förvärvslivet efter skolgången. Men att de fick gå 
i läroverket är en tydlig indikation på att modern 
och styvfadern satsade på hans och brödernas fram-
tid. Vid 16 års ålder flyttade han till Höganäs och 

tog plats som apotekarelev. Han erhöll sin grund-
examen, farmacie studiosi-examen, 1875 i Helsing-
borg dit han hade flyttat, vilket var halvvägs till 
att bli apotekare. Långt senare berättar Bergstens 
läkare, professor Nils Antoni, att Bergsten var be-
gåvad, långt över genomsnittet. 11 Mer personupp-
gifter, än att han spelade med i en lokal teater, går 
inte att finna i källorna. Två år efter examen avbröt 
han sin apotekarutbildningsbana och flyttade till 
Stockholm. 

Tiden i Stockholm och företaget
Bergsten kom att ha många adresser också i Stock-
holm, från enklare centrala hotell och pensionat till 
villan på Waldemarsudde, på kungliga Djurgården. 
De allt finare adresserna vittnar om ett successivt 
ökat välstånd. Stockholm var vid denna tid en stad 
som var på stark tillväxt till följd av inflyttning och 
ekonomisk aktivitet. Trots detta var staden, sett i 
ett europeiskt perspektiv, liten. Kring 1880 bodde 
knappt 170 000 personer i innerstaden och 224 000 
i Storstockholm. Mellan 1875–1900 byggdes årligen 
i medeltal 143 bostadshus.

I Stockholm började Bergsten sin bana som 
handelsresande på Firma Lundgren & Nachman-
son. Han sålde manufaktur respektive vitvaror dvs. 
olika textilprodukter såsom lakan, handdukar och 
underkläder. Efter första året fortsatte han som han-
delsbiträde och 1882 som bokhållare. Hösten 1883 
fick Bergsten tillstånd av myndigheterna att starta 
firman Bergsten & Ernst tillsammans med tysken 
Emil Ernst. Ernst hade hos grosshandlarfirman M. 
Lublin arbetat som handelskommissionär och bok-
hållare. Han kunde använda sina specialkunskaper 
då han i firmans tjänst reste till Tyskland, vilket för 

bergsten och hans liv

I
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Sverige var ett viktigt handelsland. Den nya firman 
handlade framför allt med underkläder och barn-
kläder och 1885 fanns tre anställda. Mellan 1888 och 
1889 vet vi att Bergsten reste till Tyskland, Öster-
rike och Schweiz för språkstudier. Bergsten var en 
ypperlig försäljare som tyckte om att vara handels-
resande. Firman handlade med Tyskland, England 
och Amerika. Kompanjonerna höll samman i elva 
år innan Bergsten köpte ut Ernst 1893. Efter upp-
köpet expanderade verksamheten kraftigt med 
egen tillverkning och 1903 hade antalet anställda, 
som utgjordes av både sömmerskor, kontorsbiträ-
den och springpojkar, ökat till 43. 1908 hade per-
sonalstyrkan växt till 56 personer. Bergsten slutade 
resa och skötte istället firmans affärer hemma. Han 
har beskrivits som ytterst flitig med en stor organi-
satorisk förmåga och som fordrade mycket av sin 
personal. Han lär ha varit omtyckt av personalen, 
och respekten för honom var stor, ”[a]lla reste sig 
som soldater då han vände sig”. 12 ”Då firman stod 
under hans ledning var den stor och framgångsrik 
och vi kände stolthet över att få tillhöra den”, be-
rättade en anställd.13  Men han har också beskrivits 
vara ”väl hård mot sin personal”. 14 Andra omdö-
men är att Bergsten var både ”föga givmild” och 
”frikostig”. Att olika personer har olika uppfatt-
ning är knappast konstigt eftersom de hade olika 
relation till Bergsten. Flera personer har påtalat att 
han såg bra ut och att hans utseende gjorde starkt 
intryck på kvinnor. Men det stannar inte vid det, 
hans uppträdande lär ha varit ytterst galant. 

1893 lämnade Bergsten centrala Stureplan för 
Djurgårdens lugn där han hyrde en av huvud-
byggnaderna till gården Waldemarsudde. Senast 
1899 flyttade han in i det som idag kallas Kvarn-
gården (läs mer i kapitlet Byggnationer). Bergsten 
hade tjänstefolk, bl.a. kusk, kokerska och husfö-
reståndarinna. Husföreståndarinnan, fröken Maria 
Lindström (1871–1940), kom att få stor betydelse 
för Bergsten. Hon blev kassörska i firman nå-
gon gång under 1890-talet efter att ha arbetat där 
som elev. Maria Lindström beskrivs som mycket 
generös och varm och omtyckt av personalen på 
firman. 15 De var förlovade under en längre tid, 
men Bergsten bröt förlovningen på 1920-talet och 
lät fila bort hennes namn ur ringen efter en kon-
trovers. Det var emellertid en relation på ojämlika 
villkor och Bergstens läkare, professor Nils Antoni 

angav att Marias ställning var ”[…] slavinnans. 
Hon uppoffrade hela sitt liv för honom”.16 Trots 
den brutna förlovningen stannade hon kvar som 
hans husföreståndarinna. Systern, Martha Lind-
ström (1872–1965), har beskrivit att Bergsten hade 
en medfödd ”stolthet och vilja att alltid vara fri och 
oberoende”.17 

Trots att Bergsten var förmögen och granne 
med prins Eugen förefaller han inte ha umgåtts 
med societeten eftersom det borde ha framgått av 
veckopressen. Enligt Maria Lindströms syster fanns 
inget umgänge med prinsen vilket inte är särskilt 
förvånande eftersom deras respektive bakgrunder 
var väsensskilda. Men han måste ha påverkats av 
överklassens livsstil. Bergsten beskrivs av flera per-
soner som mycket välklädd, hade uppvridna mu-
stascher enligt tyskt manér,18 men varken Antoni 
eller Martha Lindström ville gå så långt som att 
säga att han var en snobb även om ordet dryftades. 
Prudentlig är dock inte ett överord eftersom han 
på de flesta fotografier är oklanderligt klädd, med 
hatt, kostym med pressveck samt väst med guld-
kedja. Enligt Antoni skaffade sig Bergsten åtta kos-
tymer på en gång några år före sin död, vilket An-
toni såg som ett tecken på att Bergsten trodde att 
han skulle bli mycket gammal. Vidare menar An-
toni att Bergsten var en ”utpräglad egocentriker” 
och ”mer eller mindre folkskygg person”.19  Trots 
detta går det att rekonstruera ett visst umgänge vil-
ket framgår av Malmströms anteckningar i akade-
miens arkiv, exempelvis direktör John Strandberg 
(1880–1968), ögonläkaren A. Yngvar Lindblad 20 
(1887–1959), Nils Antoni 21  (1887–1968) och direktör 
Govert Indebetou22 (1875–1955)  samt några jakt-
kamrater (läs mer i avsnittet Personer och porträtt). 
I källorna påträffar man tre personer vid namn Go-
vert Indebetou varav en var fondmäklare och verk-
ställande direktör för Georg Strandberg Fondkom-
mission med en ålder som någorlunda ligger inom 
det spann man kan tänka sig att Bergsten umgicks 
inom. Det är fullt möjligt att det var samme person 
som förvaltade Bergstens förmögenhet.

Bergsten drog sig ur firman 1909 när han var 
55 år gammal. Då var han mycket rik och hade en 
taxerad inkomst på mer än 100.000 kronor. Anled-
ningen till försäljningen var enligt Martha Lind-
ström hans sviktande hälsa, klenhet, tilltagande 
dövhet och dåliga balans. 23 Han sålde firman till 
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sin närmaste man, kontorschefen Fritz Petzold 
(1867–1933). Petzolds fru, Tora, hade inte mycket 
positivt att säga om Bergsten och ansåg att han låtit 
maken betala alldeles för mycket för firman.25  Till 
saken hör att det hade blivit en allvarlig kontrovers 
mellan henne och Bergsten26  men om det var orsa-
kat av försäljningen går inte att svara på, men kan-
ske kan det förklara hennes uttalanden. Bergsten 
investerade delar av sitt kapital i fastigheten Häst-
skon 2, ett fyravåningshus med lägenheter och af-
färslokaler, i närheten av varuhuset NK. Adressen 
var fin redan då och fastighetens taxeringsvärde låg 
på 500.000 kronor. 

Enligt Martha Lindström fick Bergsten ganska 
”tidigt” fel på balanssinnet. Vad som menas med ti-
digt är svårt att avgöra, men det framgår att denna 
och andra krämpor redan fanns 1905 när han åkte 
till Jämtland för att kurera sig. Krämporna irrite-
rade honom mycket. I slutet av 1920-talet opere-
rades Bergsten för sina balansproblem av profes-

figur 2. Waldemarsudde 1890, drygt fem år före det att 
Bergsten flyttade dit. Landskapet hade en parkliknande ge-
staltning med många alléer, trädgårdsgångar och rabatter. 
Husen (gulmarkerade) och vägarna finns i de flesta fall kvar 
idag. Den förste ägaren grosshandlaren Carl Magnus Fris 
(1743–1807) uppförde de industriella anläggningarna. Han 
anlade även parken som finns kvar i områdets östra del. 
Näste ägare, Johan Bergman Olson (1800–1865), hade 
sommarbostad i det gamla huset (vinkelbyggnad i kartans 
nedre vänstra hörn). Men framför allt var Waldemarsudde 
centrum i Olsons rederirörelse och brädhandel. Hans hu-
stru, Henrika, hyste stort intresse för trädgårdsskötsel. På 
ett foto av Wilhelm Lundberg från 1870-talet    24 syns hennes 
rabatter och terrasseringar vilka också framträder på kar-
tan. Bergsten bör ha bott i den vinkelbyggnad som låg mel-
lan det gamla huset och det avlånga huset mitt i kartbilden 
(sommarsalong under prinsens första år på Waldemarsud-
de). Prins Eugens slott byggdes senare på denna plats och 
stod färdigt 1905. Bergsten flyttade då till Kvarngården (gul 
byggnadssymbol bortom det rödmarkerade huset i kartans 
övre högra del). Det är inte otänkbart att Bergsten lät flytta 
med sig delar av ett trädgårdsideal till Enaforsholm, där 
han bl.a. anlade en rundel framför Stora huset. Kartan upp-
rättad av ”Rikets ingenieur i Lantmäteriekontor”. källa: Lant-
mäterimyndighetens arkiv, akt Stockholm 36.
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sor Barany i Uppsala.27 Vidare beskrev Martha att 
Bergsten med tiden kom att bli en ”[…] enstöring. 
– Han blev en utpräglad egocentriker som icke 
ville gå ifrån sina vanor. Han blev med åren ytterst 
snarstucken och misstänksam”. Det förefaller dock 
som att Maria Lindström var en av få personer som 
Bergsten någorlunda rättade sig efter eftersom han 
insåg att utan hennes hjälp skulle varken hem eller 
firma fungera särskilt väl.28 Bergsten bad om Maria 
Lindströms hand mot slutet av sin levnad, men då 
ville inte hon.29 Efter 1935 var Bergsten rullstolsbun-
den och så dålig att han inte kunde hålla i en pen-
sel.30 Antagligen var Maria Lindström det närmaste 
en familj Bergsten kunde komma. Någon kontakt 
med bröderna förefaller Bergsten nämligen inte ha 
haft. Professor Carl Malmsten försökte få kontakt 
med brorsonen, rådman Sture Bergsten, 1955 för att 
förhöra sig om Bergstens liv, bl.a. studieåren, men 
något svar på brevet erhöll han aldrig, vilket kanske 
ger en fingervisning om hur ringa kontakten var 
inom familjen.

Jaktvilla i Jämtland
Som så många andra personer med mycket pengar 
reste Bergsten till fjällen som en s.k. luftgäst, en 
form av hälsoturism. Till följd av sina krämpor åkte 
han till Storlien i Jämtland 1905 där läkaren Ernst 
Westerlund bl.a. ordinerade vistelse i den friska 
fjälluften, god mat, vandringar och vila. Detta kan 
betraktas som en annan form av den brunnsturism 
som i södra Sverige tog fart vid mitten av 1800- 
talet, vilken syftade till att kurera överklassen ge-
nom hälsobringande källvatten och promenader 
i vacker parkmiljö.31 Västjämtland kan betraktas 
som en av den svenska turismens tidigaste besöks-
mål.32  Även kungahuset besökte Västjämtland, 
främst Åre, och Bergstens granne, prins Eugen, 
besökte Åre sommaren 1911. Parallellt med hälso-
turismen hade rika personer redan tidigare börjat 
skaffa sig jaktstugor i Jämtland. Detta startade 
med att engelska bankirer, industriägare och mili-
tärbefäl kom till Norge för att jaga och fiska under 
1880-talet. Vartefter det blev ont om jaktutrymme 
och fastighetspriserna steg sökte de sig österut in 
i Jämtland. Efterhand fortsatte svenska ädlingar, 
grosshandlare och träbaroner att köpa fastigheter 
och bygga sig jaktstugor.33 Att det sedan 1875 även 

fanns en järnväg ökade tillgängligheten avsevärt. 
De rika jaktturisterna i Västjämtland var även 

engagerade fiskare. Amiral Sir Houston Stewart var 
den första engelsmannen på plats under 1890-talet. 
Han arrenderade fisket på Granön och i Landverk 
i Ånnsjön. Men bröderna amiral Edward Kennedy 
och godsägare William Kennedy utmärker sig sär-
skilt. De kom till Klocka mot slutet av 1890-talet 
och Edward köpte först Granön 1905 och 1907 1/6 
av Landverk samt Ånnsjöfisket. Mågen, G.W. Stop-

figur 3. Jaktvillor i Västjämtland (1880–1915), en del av 
tidig svensk turism. Välbärgade personer, inledningsvis 
engelsmän och skottar, därefter svenska grosshandlare 
(s.k. grosshandlarturism), sökte sig till Västjämtland i första 
hand för jaktens skull. Även hälsoaspekten, med den friska 
luften, var avgörande (s.k. luftgäster). Grå färg markerar 
kalfjäll. 

Jaktvillorna: 1. Gunnarvattnet, 2. Hoberg, 3. Västra Kjo-
land, 4. Åbo, 5. Storrensjön, 6. Skalstugan, 7. Medstugan, 
8. Bodsjöedet, 9. Rensjösätern, 10. Rensjönäset, 11. Vi-
sjön, 12. Enaforsholms Gård, 13. Sevedholm, 14. Bunner-
näset, 15. Villa Tivoli, 16. Landverk, 17. Anahögen,  18. 
Villa Hunter, 19. Äggsjön och slutligen 20. de sex jakt-
villorna i Åre: Granliden, Tottebo, Monte Totto, Åkesson, 
Jamtbol och Bünsow. källa: Järnfeldt-Carlsson, 1988, s. 
117. karta: Jerker Moström 2013.
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figur 5, nästa sida: Kartskiss över byggnader som finns el-
ler har funnits vid Enaforsholms Gård. Upprättad av Hans 
Antonson och renritad av Jerker Moström 2013.

 1. Båthus. Troligen uppförd av AWB.
 2. Båthus, uppförd av AWB.
 3. Lillstugan, tidigare två byggnader som användes som 

mangel-, slöjd- och vagnsbod. Uppförda av AWB ca 
1909.

 4. Ishus. Uppförd av AWB.
 5. Höganloft, uppförd av AWB. Finns inte längre kvar.
 6. Sommarstuga, finns med på laga skifteskartan (1880, 

1885–88). Lär ha varit en arbetarbarack till sågverks-
arbetarna. Ombyggd av AWB till konstnärsateljé 
(kallas idag för Ateljén).

 7. Jordkällare, namnet ”Källarbacke”, finns med på laga 
skifteskartan.

ford, tog senare över. Engelsmännens sista år vid 
Ånnsjön blev 1955, då Stopford var 85 år. 

En annan av dessa rika personer var direktören 
Carl Fredrik Liljevalch, samme person som lät byg-
ga konstsalongen i Stockholm med samma namn. 
Han anlade en mönstergård i Medstugan mellan 
1896 och 1897, inte långt från Storlien och Enafors. 
Ytterligare ett exempel är Jämtlands Fjällmejeri-
aktiebolag vid Fridhems järnvägshållplats mellan 
Storlien och Enafors som startade 1884 genom brö-
derna Seth och Frans Kempe samt Oscar Dickson, 
men som stängdes året därpå. Dickson byggde den 
stora jaktvillan Rensjösätern vid Norder Rensjön 
och Seth Kempe lät uppföra sin jaktvilla Visjövil-
lan vid Visjön. På samma sätt som Liljevalch blev 
även Bergsten intresserad av en gård, Enaforsholm, 
inte långt från Storlien. 1907 påbörjades köpeför-
handlingarna. 

Enaforsholm under Bergsten
Bergsten förvärvade delar av fastigheten den 23 
oktober 1908 för 16.000 kronor. På Enaforsholms 
gård vistades Bergsten alla somrar från 1909 fram 
till 1935, men även några vintrar. Han blev en bygg-
herre av ansenliga mått och ”älskade” att diskutera 
sina byggnadsplaner och prata med snickare. 34 Sto-
ra huset fick en övervåning och taket ändrades från 

sadeltak till ett brutet mansardtak. Byggnaden blev 
helt enkelt mer ståndsmässig och Bergsten anlade 
även en rundel framför Stora huset omgiven av 
körvägen. Söder om Stora huset hade han en träd-
gård med bl.a. prydnadsväxter och jordgubbsland. 
Flera byggnader vars syfte var att beskåda landska-
pet byggdes också. Utsiktspaviljongen på höjden 
på andra sidan Lillån lät Bergsten ersätta med ett 
utsiktstorn och paviljongen flyttades istället till 
Storforsens klippkant. Ett annat var Höganloft, en 
paviljong för förfriskningar, byggd av naturvirke. 
Att insupa naturens storhet var  en viktig aspekt av 
livet för denna samhällsklass. 

figur 4. Rensjösätern på ett 
äldre vykort, sannolikt från ti-
digt 1900-tal. Denna jaktvilla 
uppfördes av Oscar Dickson 
vid Norder Rensjön 1890. 
Fotograf okänd. Gåva till 
akademien från fru Gunhild 
Söderbaum. (E 253).
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 8. Stora Huset troligen från ca 1877. AWB byggde över-
våningen 1910. Stensaas gavelutbyggnader avlägs-
nades i senare tid.

 9. Nyare garage, uppförd 1994.
10. Härbre som utgjorde ett förrådshus på Stensaas tid. 

Byggdes om av AWB 1910 till boningshus och kal-
lades då för Gästflygeln. Byggdes större av Maria  
Lindström 1938 för att bli hennes boningshus. Om-
byggnaden slutfördes av akademien. Kallas idag för 
Akademiflygeln.

11. Jordkällare, syns på ett av AWB:s fotografier. Finns 
inte längre kvar.

12. Nystugan (kallas idag för Bläckhornet). Uppförd av 
AWB 1915 som tjänstebostad.

13. Ladugård och Bryggstuga, finns med på laga skiftes-
kartan.

14. Stall, finns med på laga skifteskartan.
15. Utsiktspaviljong byggd av Stensaas (flyttad av AWB 

från nr 17).
16. Sågen uppförd av Stensaas ca 1876.
17. Utsiktstorn (tidigare låg här Stensaas utsiktspaviljong). 

Uppförd av AWB.
18. Rättarebostad. Uppförd av AWB ca 1910.
19. Ladugård. Uppförd av AWB ca 1912, ombyggd 

1936.
20. Lillåstugan. Ett självhushåll till Enaforsholm. Uppförd 

på 1970-talet. Intill denna står ett förråd på platsen 
där Gustavsro tidigare låg.

21. Lada, finns med på laga skifteskartan.

22. Smedja (?) uppförd av Stensaas 1876. Finns med på 
laga skifteskartan och ekonomiska kartan. 

23. Redskapsbod (?).
24. Lada, finns med på Ekonomiska kartan (1976). För-

svann på 1980-talet.
25. Lada, finns med på laga skifteskartan.
26. Skydd för djur (troligen), finns med på fotografi. Finns 

inte längre kvar.
27. Lada, finns med på laga skifteskartan dock inte på 

ekonomiska kartan. Finns inte längre kvar.
28. Gustavsro, en lada (troligen), finns med på laga skif-

teskartan men inte på den Ekonomiska kartan. Skall 
ha utgjort traktens första skola. Blev bostad åt Gus-
tav Olsson (gårdsdräng) under AWB:s tid. Finns inte 
längre kvar.

29. Jordkällare/Pumphus till dåvarande Hotel Jämtlandia. 
30. Kåta. Uppförd av Jonas Norberg åt AWB. Rester 

fanns fortfarande kvar på 1960-talet.
31. Gammal redskaps- och vagnsbod. Uppförd av AWB. 
32. Sommarladugård uppförd av AWB 1918. Idag syns 

fortfarande husgrunden.
33. Skjul. Syns på ett av AWB:s fotografier. Finns inte 

längre kvar.

utanför kartan:
34.  Jaktstuga vid Silverfallet vid Snasahögarna. Sannolikt 

uppförd av AWB.
35.  Jakt- och fiskestuga. Uppförd av AWB. Lokaliseringen 

okänd, dock någonstans vid Storforsen vid Enan. Flyt-
tad till en villa i Enafors.
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Två jungfrur skötte hushållet och de bodde i 
Nystugan (Bläckhornet) vilken uppfördes som 
tjänstebostad av Bergsten. Bergsten såg till att 
jordbruket på gården drevs vidare och på gården 
fanns grisar, får, kor, höns och hästar. Även om 
han var född på en bondgård och säkerligen besatt 
all kunskap var det naturligtvis inte Bergsten själv 
som utförde dessa sysslor utan en arrendator. Den 
arrendator som fanns på gården när Bergsten till-
trädde, Erik Nilsson, kom han inte överens med 
varför denne inte fick sitt förordnande förlängt. 
1912 tillträdde istället Olof Lidén d.ä. som ny till-
syningsman eller rättare. Bergsten själv ägnade sig 
åt övriga intressen, framförallt jakt och fiske, men 
även fotografering, måleri och lyrik. Framförallt 
var det ”äldre svenska klassiker” såsom Runeberg 
och Tegnér och ”han var själv mycket road av att 
i bunden form klä sina tankar” som Martha Lind-
ström uttryckte det. 35 Flera av Bergstens tavlor 
hänger fortfarande i Stora huset, de flesta av dem 
återges i avsnittet Konst längre bak i boken. 

Olof Lidén d.ä. har berättat att Bergsten vis-
tades på Enaforsholm varje år mellan 1908 och 
1935. Han anlände vanligen kring den 20–22 juni 
och stannade till 9 september. Livet förefaller ha 
varit inrutat. Bergsten steg upp kl. 05:00 och drack 
då ”thé” som han gjorde själv. Han åt två mål om 
dagen tillsammans med Maria Lindström, frukost 
vid 09:00 och middag kl. 17:00. Dagligen drack 
han vin, men nyttjade varken starksprit eller kaffe. 
Han vilade två timmar efter varje måltid och drack 
gärna en kopp te mellan måltiderna. Bergsten var-
ken rökte eller ville att man rökte i hans närvaro. 
Gårdens arbetsfolk bjöds varje lördag in på ett glas 
konjak, något som ombesörjdes av Maria. 36 

Enaforsholm före Bergsten
Enaforsholm har en lång historia före Bergsten. 
Områdena kring Ånnsjön var bebodda redan un-
der stenåldern och flera fornlämningar i form av 
hällristningar och boplatser vittnar om människor-

figur 6. STFs turistkarta från 1904 över Västjämtland.
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nas tidgaste aktiviteter i området. Även ett välbeva-
rat vikingasvärd har hittats på fjället utan att vara 
nedgrävt. Samer har levt och verkat i området se-
dan länge, parallellt med vikingar och andra senare 
kolonisatörer. Förhållandet mellan bönder och 
samer förefaller inte ha varit konfliktfritt. Den sena 
avvittringen (en form av lantmäterireform) som 
inleddes på 1820-talet riskerade att allvarligt hota 
samernas tillgång på betesmarker, men eliminera-
des genom det kungliga brev som erkände samer-
nas jämlikhet och lika rätt med övriga svenskar år 
1841. 

Ett av de kanske tydligaste historiska inslagen 
i området utgör spåren av Karl XII:s krig i Norge 
1719, eller rättare sagt spåren av soldaterna, dvs. 
Armfeldts Karoliner, vilka frös ihjäl på väg hem 
över fjällen på nyårsdagen. Flera monument har 
rests över denna tragedi. 1889 hittades i en åker i 
Handöl en täljstenstavla med inskriptionen ”Anno 
1719 den 20 Jan begrofs här 600 Menniskor” och 
en stor massgrav påträffades följaktligen i en åker 
1936. 

Nybyggen är en särskild bebyggelsekategori 
från 1700- och 1800-talen som i Jämtland innebar 
att man på kronans mark kunde anlägga en gård 
mot mycket lång skattefrihet. Norr om Ånnsjön 
finns flera nybyggen, bl.a. Klocka. Den första upp-
giften som rör markanvändning på Enaforsholm är 
en karta från 1828–29 som visar att delar av marken 
på Holmen användes som hästfoderslått, dvs. äng. 
Markerna hörde till Handöls by. Det är möjligt att 
Holmen även användes som betesmark till den då-
varande fäboden Grubbvallen, det som idag utgör 
Enafors stationssamhälle. 1871 köpte norrmannen 
Jens Stensaas tillsammans med Gustaf Eriksson av-
verkningsrätten av skogen på Holmen. Ett vatten-
hjulsdrivet sågverk stod klart 1877 på Holmen in-
vid Lillåns fors och det är också första gången som 
namnet Enaforsholm kommer i bruk, då i form 
av Enaforsholms sågverk. En detaljerad laga skif-
teskarta finns över området (1880, 1885–86). Den 
visar alla markslag såsom åker, betesmarker, skog 
och ängsmarker. Men också byggnader, en gräs-
plan framför huvudbyggnaden och en kryddgård 
bakom densamma. Den som sommartid färdades 
mellan Duved och norska Tydalen bör ha passerat 
Enaforsholm och vidare över Enan med en flotte. 

Förutom att driva sågverk blev Stensaas även en 

del av turismnäringen som hade börjat växa i och 
med den ökade tillgängligheten genom järnvägen. 
Förutom proviantering i Stensaas handelsbod kun-
de turisterna både sova och äta på Enaforsholm. 
Stensaas dog 1898 och ett konsortium av sju perso-
ner övertog Enaforsholm och bildade Enafors Ak-
tiebolag år 1900. Det nya aktiebolaget tog aldrig så-
gen i drift igen men pensionatsverksamheten drevs 
vidare av en källarmästare vid namn Lönnborg. 
Affärerna med pensionatet kan emellertid inte ha 
gått tillräckligt bra eftersom det under sommaren 
1907–08 framgår att rummen istället hyrdes ut till 
turister av fröken Backman, men utan att någon 
mat serverades. 

Stationssamhället Enafors
Enaforsholm ligger vid det lilla stationssamhället 
Enafors. Stationen byggdes 1875 och stationshuset 
stod klart fem år senare. Genom järnvägen öpp-
nades landskapet upp för turism och näringsliv 
(skogsråvara). Frågan om en järnväg i Jämtland, 
den norrländska tvärbanan, väcktes redan av Sta-
tens Järnvägar (SJ) 1867, men det var först 1875 som 
man började bygga järnvägen väster om Krokom. 
Argumenten för byggandet av järnvägen var att den 
skulle minska Jämtlands isolering, minska effekter-
na av missväxt, nå de isfria hamnarna i Norge men 

figur 7. Reklamannons för Pensionat Enaforsholm ur tid-
ningen Idun den 12 maj 1900.37 Annonsen är underteck-
nad av Maria Helin-Lönnborg som torde ha varit källar-
mästarens hustru.
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framförallt öppna de mellersta och västra skogarna 
för världsmarknaden genom en inhemsk sågverks-
industri. År 1881 gick det första godståget mellan 
Östersund och Trondheim och året därpå var den 
norrländska tvärbanan öppen för all trafik. Paral-
lellt med järnvägen i Enaforsområdet finns en väg 
som kallas Materialvägen. Genom denna försågs 
järnvägsbyggplatsen bl.a. med byggmaterial. Med 
järnvägen kom trädgårdskonsten till det i princip 
trädgårdslösa länet. SJ hade ett stort program för 
att anlägga planteringar i landskapet, såväl vackra 
konstnärliga trädgårdar vid stationsbyggnaderna 
som skyddsplanteringar av buskar och växter som 
skulle hindra snödrev och erosion. 

Efter att Enaforsholm under kort tid utgjort logi 
lät Stensaas högra hand, Johannes Mölner, bygga 
Enafors turisthotell 1899. Under samma period flyt-
tade byns skola från ett av husen på Enaforsholm 
till Godtemplarhuset i Enafors. 1905 skall en affär 
ha fått ett eget butiksstånd inuti stationshuset. Un-
der 1920-talet byggdes en ny skola i byn. 1935 öpp-
nade Sporthotellet endast några meter från turist-
hotellet. Efterhand etablerade sig fler butiker och 
den lilla byn kom att blomstra till följd av turismen. 
Skolan skall under åren 1944–45 ha ansvarat för inte 
färre än 11 elever, men under 1950-talet revs skolan. 
1956 bytte Sporthotellet namn och ägare. Både ho-
tell Jämtlandia och byn stagnerade mot slutet av 
1960-talet till följd av ett minskande antal gäster. Så 
småningom stängdes butikerna. Byns invånarantal 
fortsatte att minska och stationshuset stod under 
1970-talet nästan öde. Enligt de boende i Enafors var 
det under det senare 1900-talet både Enaforsholm 
(då benämnd som vandrarhem), fritidshusägare, 
fjällvandrare och fritidsfiskare som höll bygden vid 
liv. Fortfarande idag stannar kollektivtrafiken i Ena-
fors ifall man skall besöka Enaforsholm eller vandra 
i de västjämtska fjällen. Enafors känns nu öde och 
glömd, men vittnar om mer hektiska dagar. 

Testamentet och donationen
Bergsten dog 1937 i sitt hem på Djurgården. Dags-
tidningarnas nekrologer var kortfattade vilket säger 
en hel del om hur anonym Bergsten var. Han blev 

figur 8. Över: Enaforsholms stationshus. På perrongen 
står Maria Lindström med Bergstens två engelska settrar. 
Till höger står stationsmästare Wetterquist i sin uniform. 
Resterande personer, två vuxna (varav en samekvinna) 
och två barn är oidentifierade. Fotografiet är odaterat, 
men utifrån Marias kläder torde det kunna dateras till 
1910–15. foto: AWB (E 277).

figur 9. Under: Samma motiv som föregående figur. I 
bildens nedkant har en perrong byggts vilket gör att spå-
ren inte längre syns. Huset utgör en fin representant för 
ett svenskt stationshus som inte har ändrats särskilt mycket 
över tid. Färgsättningen är annorlunda. Fönster- och dörr-
foder var mörka på Bergstens tid men idag vita. Taket över 
perrongen täcker idag hela husets långsida. En dörr fanns 
där dagens nedre högra fönster sitter. Dörren satt istäl-
let där det nedre näst vänstra fönstret idag finns. De övre 
fönstren är idag inte lika höga. Det trädäck som förefaller 
ha varit byggt runt huset på Bergstens fotografi finns inte 
längre kvar utan marken är idag asfalterad och plattlagd. 
foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 10. Reklamannons för Turisthotellet i Enafors ur tid-
ningen Idun den 31 maj 1902.38

figur 11. Över: Karin och Johannes Mölners turisthotell i 
Enafors. Personerna på fotografiet är oidentifierade. Foto-
grafiet är beskuret. foto: AWB (E 113).
figur 12. Under: Samma motiv idag som föregående figur. 
Åkern har inte slagits på flera år och småbuskar börjar slå 
rot. Ladugården har ändrat utseende genom en höjning 
av taknocken. Den långa längan till höger om ladugården 
har kortats. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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nästan 82 år vilket var en relativ hög ålder eftersom 
medellivslängden för män då var ca 63 mot dagens 
80.39  Enligt testamentet från 1922 efterlämnade han 
en ansenlig förmögenhet och stora delar av denna, 
inklusive Enaforsholm, donerades till Kungl. Lant-
bruksakademien, som Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien då hette. Motivet till donationen 
är okänd och inte heller Maria Lindström kunde 
senare redogöra för detta. Men liksom för jaktegen-
domen är det inte otänkbart att han lät sig inspire-
ras av andra mecenater och filantroper ur samma 
samhällsskikt inom vilka donationer var vanliga. 
Akademien kom att förvalta totalt 803.400 kronor 
1937. Av testamentet framgår att avkastningen ”oav-
kortad [skall] användas till jordbrukets bästa genom 
att efter akademiens gottfinnande antingen i form 
av resestipendier eller såsom belöningar eller i an-
nan form av understöd väcka håg och intresse för 
jordbruket hos yngre eller äldre strävsamma svenska 
medborgare eller ekonomiska sammanslutningar av 
medborgare, vilka inriktat sitt livsarbete på jord-
bruksbranschen eller därmed närbesläktad näring”. 
År 2000 registrerades donationen som en stiftelse 
vilken förvaltas av akademien. En av de förnämsta 
utmärkelser akademien delar ut är A.W. Bergstens 
pris, vilket t.o.m. 2017 har delats ut 75 gånger, men 
några enstaka år till fler än en pristagare. Dessa är 
sammanlagt 78 personer. Men belöningar delas 
även ut till småjordbrukare och lantbrukselever för 
vilka Bergsten vurmade.

Maria Lindström var en av två testamentsexe-
kutorer. Hon skrev i ett brev till akademien att 
det var donatorns önskan att försök borde göras i 
framtiden ”för att inrätta en mönstergård eller s.k. 
försöksanstalt å egendomen för att söka utröna vad 
som kan vara lämpligt att odla i fjälltrakter [med 
bl.a.] försöksodlingar”. Det har bedrivits fyra typer 
av forskningsmässiga studier/försök på Enafors-
holm sedan 1950-talet, skogs-, trädgårds-, fjällvege-
tations- och vallväxtstudier. Mer om detta kan läsas 
i boken Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och 
hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till 
fjällgård.

Enaforsholm efter Bergsten
Efter Bergstens bortgång hade Maria Lindström 
nyttjanderätten till Enaforsholm. Hon byggde om  

den s.k. akademiflygeln enligt Bergstens önskemål 
för att själv bo där. Men bygget avslutades av akade-
mien eftersom Maria gick ur tiden redan 1940. Då 
pågick andra världskriget för fullt och anläggningen 
användes som militärförläggning vilket rummens 
logementssängar länge vittnade om. Akademiens 
egentliga engagemang inleddes i och med att pro-
fessor Gunnar Torstensson (Lantbrukshögskolans 
rektor) tog med sig studenter till Enaforsholm. 1948 
kom Experimentalfältets (idag platsen för Stock-
holms universitet) rektor, Sven Gréen, in i bilden. 
Sedan dess hålls sommarkurser på Enaforsholm om 
fjällekologi samt fjällens natur och kultur. Akade-
miens ledamöter har kunnat vistas på Enaforsholm 
i samband med olika forskningsförsök, men även 
för rekreation. Utöver detta har turister kunnat så-
väl övernatta som äta på gården. Att platsen ligger 
ett stenkast ifrån Enafors järnvägsstation gör inte 
saken sämre rent kommunikationsmässigt. Under 
akademiens förvaltning har hittills fem (september 
2017) värdpar drivit verksamheten och jordbruket. 
Bebyggelsen har ständigt renoverats och ändrats ef-
ter tidens behov, exempelvis vad gäller kökshygien 
och handikappanpassning. Under 2008–09 fick 
Stora husets baksida en utbyggnad i form av en ve-
randa sammanbyggd med matsalen och samtidigt 
installerades WC i nästan alla rum. På så sätt ökade 
bekvämligheten och möjligheten att ta emot fler 
matsalsgäster, exempelvis bröllopsgäster, konferens- 
samt kursbesökare. Vissa, sedan länge försvunna, 
byggnadsmässiga kvaliteter återskapades delvis och 
några av Bergstens oljemålningar restaurerades. 

Sedan juli 2007 sköts fastighetens jordbruk och 
förvaltning av Bo Berglund och Ingalill Samuels-
son. Verksamheten kallas Enaforsholms Fjällgård 
och drivs numera i bolagsform (AB Enaforsholm, 
ägt av A.W. Bergstens stiftelse) vilket inregistrera-
des av akademien den sista juli samma år och vars 
syfte är att ”Bolaget ska, i donator A.W. Bergstens 
anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, 
kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta 
emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt be-
driva därmed förenlig verksamhet”. Enaforsholm 
har 50 bäddplatser. Jordbruket bygger på boskaps-
skötsel. På gården finns under några sommarmåna-
der ett 30-tal får och lamm samt några nötkreatur 
som står för betet vid gårdstunet och på åkrarna 
norr om Enan mot väg E14. 



grosshandlaren som fotograf och konstnär 21

an kan på goda grunder anta att 
Bergsten införskaffade sin kamera i 
Stockholm. Det första fotografiet vi 

känner till är från 1898. Den förnämligaste butik 
som sålde kamerautrustningar i Stockholm var 
Numa Peterson. Verksamheten startade 1874. Ut-
över egen tillverkning innehade bolaget agenturer 
för stora Europeiska kameramärken, bl.a. Antoine 
Lumiére et ses Fils. 1894 blev Numa Kungl. Hovle-
verantör. Han var ursprungligen en apotekare vid 
bl.a. apoteket Kronan där han redan på 1860-ta-
let sålde kemikalier och papper för fotografering 

något han hade gemensamt med James William-
son i Storbritannien. Bergsten måste ha kommit 
i kontakt med kemikalier och papper redan som 
apotekarelev i Höganäs och Helsingborg och det 
är inte otänkbart att intresset av denna moderna 
företeelse väcktes redan då. När ekonomin blev 
bättre kunde han köpa en egen utrustning. I Stock-
holm fanns tre fotografiaffärer 1875–76, fem 1900 
och nio 1909.40  Vi vet inte vilken kamera Bergsten 
använde. Dock har det konstaterats att den var av 

fotograferande  
vid sekelskiftet 1900

figur 14. Såhär kan Bergstens kamera ha sett ut, kameran 
Invincibel nr 19, ur Numa Petersons kamerakatalog från 
1891. Man vet inte så mycket mer om hans utrustning än 
att det måste ha varit en stor och klumpig kamera på stativ. 
Otympligheten i sig vittnar om att det måste ha varit om-
ständligt för Bergsten att fotografera landskapet eftersom 
kameran bevisligen har släpats vida omkring bl.a. ut på 
de jämtländska myrmarkerna och upp på fjälltopparna. 
Det var väl knappast Bergsten själv som stod för bäran-
det, han var ju trots allt en man med en social position, 
med kusk, rättare, drängar och husor. Dessutom är han 
själv med på en mängd fotografier vilket innebär att nå-
gon annan bör ha manövrerat avtryckaren eftersom spår 
av självutlösningsmekanismer inte syns på fotografierna. 
källa: Kungliga biblioteket, okat-samlingen, Enheten för 
vardagstryck. 

figur 13. Framsidan av Numa Petersons kamerakatalog 
från 1891. källa: Kungliga biblioteket, okat-samlingen, En-
heten för vardagstryck.

M
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hög kvalitet med bildformatet 13×18 cm.41 I Numa-
katalogen från 1891 finns en kamera kallad ”Invin-
cibel nr 19”. ”Denna apparat är den nyaste af alla 
amatörapparater. Cameran och objektivet äro af 
nysilfver och casetterna äfven af metall och så pre-
parerade, at man på yttersidan kan skrifva på den 
med en griffel. Objektivet är en ljusstark aplanat 
som kan användas för vyer, arkitektur, interiörer, 
porträtter och ögonblicksbilder”. Kameran kostade 
120 kronor inklusive stativ med kulled, väska, sex 
kasetter och objektiv.42  Detta kan jämföras med 
vad en sömmerska tjänade år 1890. En krona för 
en arbetsdag om 14–16 timmar, vilket ger drygt 300 
kronor per år förutsatt att hon arbetade alla säsong-
er vilket inte var självklart.43  Dvs, en kamera kunde 
kosta en tredjedel av hennes årsinkomst. 

De flesta av Bergstens fotografier är från Jämt-
land. 60 professionella fotografer lär ha varit verk-
samma i Jämtland före 1930.44  Inte mindre än 10 
av dessa var kvinnor.45  Tillsammans har de produ-
cerat en enorm mängd fotografier och i Jämtlands 
läns museums bildarkiv finns ca 9 miljoner foto-
grafier fram till idag.46  Några jämtländska foto-
grafer är mer omskrivna än andra, framförallt Nils 
Thomasson,47  men också Amalie Huczkowski och 
Nils Svensson. Thomasson var same och startade 
sin fotografiska verksamhet 1904 i Kövra, Svedje 
by, Myssjö socken, men etablerade sig i Åre 1916, 
där de flesta kunderna fanns. Vid sidan av de väl-
bärgade turisterna fanns där också de exotiska na-
turmotiven som han skickade till olika tidskrifter 
bl.a. Dagens Nyheter och Svenska turistföreningens 
årsskrift. Han lät också göra vykort som blev en 
stor försäljningsartikel. Men vid sidan av detta fo-
tograferade han porträtt, inte bara i en ateljé utan 
också utomhus. Även olika vardagssysslor och 
yrkeskategorier avbildades, exempelvis potatis-
upptagning, höbärgning, tunnbrödsbakning, ren-
skiljning, bönder, samer, stenarbetare och skogsar-
betare. Han fotograferade under en stor del av sitt 
vuxna liv och dog 1975 vid 95 års ålder. 48 Amalie 
Huczkowski var dotter till en fotograf och startade 
sin bana 1905 med en ateljé i Bispgården. Då hade 
hon redan gått som biträde hos Edvard Waagsböe 
i Järpen. Framförallt fotograferade hon porträtt i 
ateljén, främst på sommaren då ljusförhållandena 
var bättre. Hon slutade 1917 till följd av svårighe-
ten att kombinera jobb och hem med ett fjärde 

barn på väg.49 Nils Svensson bodde i Laxviken och 
startade 1915 som fotograf. Han var en bygdefoto-
graf som i ca 70 år mest fotograferade hemmavid. 
Han skildrade bygdens personer, arbete, nöjen, 
djur och natur.50

I Svenska turistföreningens, STF, årsbok finns fle-
ra artiklar där Enaforsholm nämns. STF-artiklarna 
utgör alla reseskildringar av olika slag, allt från mer 
personliga betraktelser till en aning mer objektiva 
beskrivningar. Artiklarna syftar till att locka besö-
kare och texten förmedlar en känsla av vad som 
kan upplevas under resan till en plats, själva plat-
sen och slutligen den behagliga resan hem, vanli-
gen fylld med lustfyllda minnen. Artiklarna är ofta 
kryddade med illustrationer, vanligen fotografier. 
Även om en text ger de egna fantasierna stort spel-
rum ger fotografiet ett mer omedelbart intryck. De 
är bekväma och enkla att ta till sig. En av dessa 
”Enaforsholm i Jämtland, betraktadt ur turismsyn-
punkt” skrevs 1903 av Carl A.E. Lénström. Artikeln 
illustreras av åtta fotografier tagna av O. Olsson, 
C.O. Magnusson, A.E. Waagsböe, samt J. Smed-
berg. De tre första anges som hemmahörande i 
Östersund. Fotografierna visualiserar tydligt vad 
Lénström beskriver och visar samtidigt den före-
ställning dåtidens turister och turistintresserade 
personer ansåg stå högt i kurs, nämligen landskaps-
vyer/panoraman, Enaforsholms gårdsmiljö, perso-
ner som ror på Enan, Silverfallet vid Snasahögarnas 
brant där två vandrare också finns med på det ena. 
En annan artikel skrevs av tonsättaren Wilhelm 
Peterson-Berger 1906 när han skall träffa och assi-
stera brodern, tillika lantmätaren, Einar, som hade 
i uppgift att kartera fjällen under två månader. 
När fjällen under tågresan kommer i blickfånget 
skriver Wilhelm: ”Aldrig ser jag denna syn utan 
att känna som en elektrisk stöt genom hela mitt 
väsen. Fjällsommarstämningen, den ljusa, starka, 
obeskrifl iga, skalf ett ögonblick genom bröst och 
pulsar – de nötta orden »till fjälls!« fingo plötsligt 
ny mening och klang. Det var som första gången! 
– Gud vet om inte mina ögon tårades – fast det 
kanske bara var af det otäcka koldammet från lo-
komotivet.”51  Fotografierna togs av E.W. Meuller. 

A.W. Bergsten var amatör i ordets rätta bemär-
kelse. Men han var för den delen inte en dålig 
fotograf. Ivar Dyrendahl bedömde honom tvärt 
om som en god fotograf.52 Idag finns ca 200 av 
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Bergstens fotografier bevarade, en för tiden ansen-
lig mängd. En stor mängd fotografier har digitali-
serats av akademien. Originalkopiorna finns arki-
verade vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
i fem fotoalbum men också i form av en rad kopior. 
Fotografierna är i albumen instuckna i små fickor 
och således inte fastlimmade (vilket är en vanlig an-
ledning till missfärgningar). Kopiorna tillverkades 
kring 1987 för att inte originalen skulle utstättas för 
ytterligare slitage. Kopior finns också av Bergstens 
fotografier vilka han som minne skänkt till olika 
privatpersoner, men som saknas i Bergstens egna 
fotoalbum, exempelvis ett fotoalbum som tillhörde 
familjen Lidén. Olof Lidén d.ä. var rättare på Ena-
forsholm tillsammans med sin hustru Gerda mel-
lan 1912 och 1947. Ytterligare fotografier har skänkts 
till akademien av Gunhild Söderbaum (1916–2001), 
född Melchert, vars far, tandläkaren Eric Melchert 
(1887–1978) var en av Bergstens vänner och jakt-
kamrater, men också av vännen och direktören 
John Strandberg (1880–1968), av Maria Lindströms 
syster, Martha (1872–1965), samt av Sven Olov Jo-
hansson. Högst sannolikt finns även Bergstens 
fotografier i andra privata samlingar. Ursprunget 
till vissa fotografier i KSLA:s arkiv har inte alltid 
gått att härleda. Glasplåtar saknas i arkivet. Flera 
fotografier har även hamnat i olika offentliga arkiv 
såsom Bildbyrån på Jamtli, Östersund, där totalt 38 
fotografier finns med anknytning till Enaforsholm 
och 42 som Bergsten har tagit. Stockholms Stads-
museums arkiv har i sina samlingar sju fotografier 
av Bergsten varav ett även finns i KSLA:s arkiv. 
Flera är daterade till den 15 mars 1899 vilket var då 
Stadsmuseet lät göra sina kopior. Att det över hu-
vud taget finns en datering på Bergstens fotografier 
är unikt. Bergstens fotografier saknar även upp-
lysningstext i akademiens arkiv. Men genom Olof 
Lidén d.ä. kunde akademien 1976 få hjälp med en 
grovdatering, uppgifter om platser och personer. 
Grovdateringen innebär för de flesta fotografier 
om de tillkommit före, under eller efter Lidéns 
förvaltarskap. Fru Gunhild Söderbaum har lämnat 
uppgifter om de av henne donerade fotografierna. 

Motiven förefaller vara noggrant komponera-
de. Det är tydligt att Bergsten själv liksom många 
andra personer och grupper av personer poserade 
enligt en viss tanke. Exponeringstiderna var ofta 
långa varför det gällde att inte motiven ändrades. 

Det var knappast något större problem när motivet 
var landskap, men betydligt svårare när det gällde 
forsande vatten, husdjur osv. På flera fotografier 
syns att detaljer har blivit suddiga exempelvis get-
ter (se figurerna 32 och 94). Forsande vatten har 
ibland blivit utslätat men samtidigt har det höjt 
den konstnärliga aspekten (se figur 95). Bergstens 
glasplåtar måste ha krävt exponeringstider på nå-
gon bråkdel av en sekund, men säkert minst 50 
gångers längre exponeringstid än vad som är fal-
let med dagens moderna kameror. Bergsten måste 
emellertid haft pli på sina hundar eftersom i prin-
cip samtliga är skarpa i bild, och de finns med på 
många bilder. Några enstaka gånger, exempelvis 
när Maria Lindström är med och plockar potatis 
i Enaforsholm (se figur 75), känns bilden betydligt 
mer spontan än arrangerad, även om det sannolikt 
även i detta fall är fråga om ett arrangemang. 

Samtliga Bergstens fotografier är naturligtvis 
svartvita. Men det finns olika typer av svartvit 
fotografi. Ortokromatiskt fotografi utgörs av en 
fotografisk emulsion dvs. en kemisk sammansätt-
ning som bl.a. bestod av silver, blandad i gelatin 
och påstruken en glasskiva, dvs. en fotografisk 
glasplåt. Ortokromatiska glasplåtar var känsliga för 
grönt och blått ljus vilket gjorde att man kunde 
framkalla fotografier i mörkrummets röda lamp-
ljus. Färgåtergivningen blir inte riktigt vad vi idag 
är vana vid där olika färger och nyanser återges i 
olika gråskalor. Ju ljusare desto vitare och ju mör-
kare desto svartare. Röd färg blev nästan svart. Ett 
klassiskt exempel på hur fel denna teknik återgav 
verkligheten utgörs av den svenska flaggan där den 
blå bakgrunden, vilken vi uppfattar som en mörk 
färg, nästan blir vit på ett fotografi och det gula 
korset, vilken vi uppfattar som en ljusare färg, blir 
mörkgrå. Detta kan ses på en av Bergstens fotogra-
fier (se figur 102). Under 1920-talet slog istället den 
pankromatiska filmen igenom vilken är känsligare 
för regnbågens alla färger. Men Dyrendahl häv-
dade att Bergsten endast använde ortokromatisk 
film. Detta gör det svårt att med säkerhet avgöra 
färgen på Enaforsholms byggnader. Stora huset 
och Gästflygeln är mörkgrå med ljusa fönsterfoder 
på samtliga Bergstens fotografier. Andra byggnader 
har en mörkare gråton utan att de förefaller ligga i 
skugga (se figur 37). Dessa var sannolikt omålade 
eller röda. Betyder det att Stora huset var gul med 
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vita foder som idag? Ja, troligen, och inte som jag 
tidigare har skrivit röd med vita knutar. Men på ett 
kolorerat fotografi från 1914 ur tidningen Julstäm-
ning (se figur 131) har dock byggnaderna getts en 
röd eller ljusröd färg med vita foder. Vid utbygg-
naden av Stora husets veranda 2008/09 påträffades 
dock en bräda med vad som skulle kunna vara en 
originalfärg eller åtminstone en mycket gammal 
färg. Färgen är ockragul åt det ljust bruna hållet, 
och verandans fasad målades i den nyansen. På 
ett gammalt foto av E.A. Waagsböe i en artikel i 
STF:s årsskrift 1903 är nyansen på Stora huset i det 
närmaste vit och fönsterfoder mörkgrå. Färgsätt-
ningen har med andra ord ändrats under Bergstens 
tid på Enaforsholm. Glasplåtar ger en oerhört bra 
upplösning vilket har visat sig vara mycket bra när 
det 100 år senare skall studeras detaljer i en bild. 
Med moderna datorer går det att på ett enkelt sätt 

förstora bilden mycket utan att innehållet blir oläs-
bart. I Sverige höll glasplåtarnas popularitet i sig en 
bra bit in på 1920-talet och de yngsta av Bergstens 
fotografier som har kunnat dateras är från 1931 eller 
1932, varför det finns anledning att tro att Bergsten 
inte bytte till en modernare utrustning.

Det är okänt om Bergsten hade ett eget mörk-
rum där han själv framkallade sina glasplåtar och 
framställde pappersfotografier. Dyrendahl lutar 
emellertid åt att han lämnade detta jobb till en 
fackman eftersom alla bilder är både ordentligt 
utfixerade och välsköljda vilket gör att de fort-
farande befinner sig i ett gott skick. De är inte 
missfärgade, fläckiga eller särskilt blekta. Vidare 
antyder Dyhrendal att det kan finnas indikationer 
på att det är Thomasson i Åre som har gjort job-
bet, men han tillägger att arbetet lika gärna kan 
ha utförts hemma i Stockholm. Det skall tilläggas 

figur 15. Denna karta visar det geografiska utbredningsområdet för några av Bergstens fotografier i Västjämtland, dvs. 
var han stod i terrängen och den del av landskapet som visas på fotografiet. 1 = figur 11, 2 = figur 8, 3 = figur 36, 
4 = figur 65, 5 = figur 37, 6 = figur 91 och 7 = figur 96. Upprättad av Hans Antonson. layout: Jerker Moström 2013.
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att det med tåg inte tog lång tid till Thomassons 
butik i Åre. 

En intressant iakttagelse är att Bergsten vid sam-
ma tillfälle påfallande ofta har fotograferat samma 
motiv men ur olika vinklar. Några av dessa bilder 
gavs bort som minne av Enaforsholm och några 
behöll han själv. Senare har alltså några av gåvorna 
hamnat i akademiens arkiv. Bergsten hade uppen-
barligen vissa favoritmotiv eftersom han har tagit 
fotografier från samma plats men vid olika tillfäl-
len. Gårdsplanen med husen, Enans fors vid rät-
tarebostaden och Lillån utgör några sådana motiv. 
Han fotograferade nästan allt, från ren natur till 
människor i olika vardagssituationer. På så sätt på-
minner hans motivval om Nils Thomassons. Trots 
hans bredd går det att kategorisera fotografierna ef-
ter olika teman. Detta har gjorts av Per Thunström 
vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien men 

huvudsakligen av Daniel Lihnell. Deras indelning 
är följande: Personer: A.W. Bergsten; Gäster och 
personal; Samer; Byggnader: Enaforsholm; Övriga; 
Lantbruk: Växtodling, Husdjur, Jakt och fiske, To-
pografi: Sjöar och vattendrag; Skog och fjäll; Övriga 
sysslor, Övrigt: Okategoriserat. Flera av dem finns 
med i denna bok. Kategoriseringen av Bergstens fo-
tografier är emellertid inte en okomp licerad uppgift 
eftersom en bild kan innehålla många teman. Av 
den anledningen går det inte att erhålla en rättvis 
bild av hans fotografiska gärning genom att välja 
ut ett separat tema. Men vanligen domineras trots 
allt bilden av ett tema. Tretton fotografiska teman 
finns med i denna bok. Tema Enaforsholm domine-
rar med tio underteman. Vid sidan av dessa finns 
Stockholm, Personer/porträtt och Vykort/turism. Någ-
ra av de mer namnkunniga jämtlandsfotograferna 
står bakom flera av vykorten. 

figur 16. Denna karta visar det geografiska utbredningsområdet för några av Bergstens fotografier i Enaforsholm, dvs. 
var han stod i terrängen och den del av landskapet som visas på fotografiet. 1 = figur 89, 2 = figur 54, 3 = figur 57 och 
4 = figur 59. Upprättad av Hans Antonson. layout: Jerker Moström 2013.
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1893 flyttade Bergsten till ett av bostads-
husen på Waldemarsudde, Djurgården, 
som han hyrde i några år. Det är inte helt 

klarlagt vilket. Det kan ha varit det s.k. Gamla hu-
set som då låg på nordvästra delen av udden in-
vid Ryssviken. Men Widman anger att Bergsten 
bodde i ett hus där slottet senare uppfördes.53 Det 
betyder att det inte kan ha varit det långa huset i 
mitten på kartan på figur 2 (senare prinsens som-
marsalong) där idag galleriet ligger, utan snarare 
det tvärställda huset väster om detta. Han förefal-
ler ha trivts mycket bra. Då var Waldemarsudde 
antagligen samma idyll som idag med en parklik-
nande omgivning, bl.a. Frisens park. I tidningen 
Idun från 1899 kan läsas att ”Valdemarsudde är med 
sin belägenhet vid stora segelleden, som bekant, en 

af Djurgårdens vackraste punkter och ännu obe-
rörd af det nydaningsarbete, hvilket mer och mer 
börjar göra sig märkbart äfven bland Djurgårdens 
lunder”.54  Men lyckan förefaller ha blivit kortva-
rig. Bergstens kusk Carl Johan Persson berättar i 
sina memoarer om dagen då drottning Sofia och 
prins Eugen med ett stort följe från hovet besökte 
Waldemarsudde: ”På aftonen, när jag som vanligt 
kört in till staden för att hämta Grosshandlaren ta-
lade jag naturligtvis genast om, vilket förnämligt 
besök vi haft. Han blev inte alls glad, som jag trott. 
Tvärtom var det så, att den tomt med byggnader 
som han nu arrenderade tillhörde Kungl. Djurgår-
dens förvaltning. Han hade visserligen 7 år kvar på 
sitt kontrakt, men kunde uppsägas när som helst 
på kort tid.”55 

stockholm

figur 17. Till vänster: Huvudbyggnaden på Waldemarsud-
de 1899 ur Tidningen Idun 1899.56 illustration: Sam 
Ödmann. Här kan Bergsten ha bott när han flyttade till 
Djurgården från innerstaden. I Idun står det att läsa: ”Val-
demarsudde, Prins Eugens nyinköpta villa på Djurgården” 
[…]. En ny furstebostad å djurgården blir den af prins Eu-
gen nu inköpta Valdemarsudde […]. De måleriska små 
byggnaderna komma tills vidare ej att undergå någon 
förändring, ej heller skall något nytt hus nu uppföras, utan 
ämnar prinsen bebo en å området befintlig byggnad”.57 

Å

figur 18. Nedan: ”Den gamla, ännu ej restaurerade huf-
vudbyggnaden”58 på Waldemarsudde 1899, ur Ny Il-
lustrerad Tidning. Skribenten inte bara trodde utan också 
hoppades att prinsen skulle restaurera huset snarare än att 
riva ned och bygga nytt. Fotograf okänd.
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figur 19. Över: Bergstens hem på Waldemarsudde från 1900 fram till sin död 1937. På isen står en kvinna och blickar utåt, 
och vid fötterna har hon en väska. Till höger står en fylld flätad korg. Kanske är hon en av Bergstens tjänsteflickor, kanske 
är det Maria Lindström. Bergstens två hundar står på hennes ömse sidor. De är avbildade på flera fotografier (exempelvis 
figur 126) och på en tavla (se figur 125). Skribenten i 1899 års Ny Illustrerad Tidning skriver om prinsens köp att: ”Vi hop-
pas […] att den gamla väderkvarnen med sina gröna kopparplåtar måtte – om den ingår i köpet – återfå de vingar, man 
för några år sedan beröfvade den”.59 Fotografiet är taget från strandkanten längre österut. foto: AWB (E 218).

figur 20. Under: Samma motiv som föregående figur. Det är emellertid inte fotograferat från strandkanten utan från 
bryggan vilket ändrar perspektivet jämfört med Bergstens fotografi. Om den exakta positionen där Bergsten befann sig 
används idag skulle inget av huset kunna ses till följd av de skymmande träden. Trädgårdens buskar har idag växt sig 
högre jämfört med förr vilket också gäller träd. Anledningen är säkert för att minska insynen eftersom det idag går en 
promenadväg närmast stranden, men vid tiden för Bergstens fotografi gick tomten ända fram till strandkanten vilket syns 
på bilden. Den ökande mängden vegetation gör emellertid att kvarnen inte syns alls och att huset endast syns till del, trots 
att ett stort träd intill strandkanten nyligen har sågats ned, sannolikt det som syns till höger på Bergstens fotografi. foto: 
Hans Antonson, 14 september 2013.
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Köpeförhandlingarna avslutades 18/10 1899 då 
konstnärsprinsen, Eugen Bernadotte, skrev kon-
traktet med Johan Bergman Olssons arvingar. Kö-
peskillingen var 112.500 kronor.60 I Ny Illustrerad 
Tidning från 1899 kan läsas att ”Prins Eugen har 
för sitt blifvande konstnärshem valt en af Djurgår-
dens vackraste punkter, det vid segelleden belägna, 
härliga Valdemarsudde. Vi hoppas att den furstliga 
ägaren med pietet skall restaurera den gamla bygg-
naden, som är intressant utan att vara förknippad 
med några historiska minnen.”61  Prinsen avhyste 
alla sommargäster men lät Bergsten bo kvar som 
hyresgäst, fast i en annan byggnad på tomten. 
Bergsten tilläts på egen bekostnad bygga om ett 
äldre hus, den idag kallade Kvarngården och beta-
lade en årlig hyra till hovstaten. Ritningen av bygg-
mästare Hjalmar Engström är daterad till 1899. Tre 
av Bergstens fotografier visar Kvarngården, två i 
Stockholms Stadsmuseums arkiv och ett i akade-
miens arkiv. De båda första bör vara från 1898 vilket 

figur 21. Föregående sida, över: Denna odaterade mål-
ning är gjord av Bergsten och hänger i Enaforsholm. Den 
är avbildad från Ryssvikens strand på Djurgården. På an-
dra sidan Saltsjön syns längst till höger Danvikstull samt 
Södermalm och i mitten av bilden syns Finnboda. Värt 
att notera är också att området i fjärran ser relativt oex-
ploaterat ut och i det närmaste saknar skog. Väderkvar-
nen står nära den plats där idag prins Eugens slott står, 
på ”Waldemars Udden” som platsen hette på 1805 års 
karta eller på ”Biskopsudden” som platsen hette 100 år 
tidigare. Sågkvarnen lär dock ha försvunnit redan 1849. 
I ekan sitter en kvinna i vit klänning med stor hatt vilket 
påminner om flera fotografier över Maria Lindström (se 
figur 62, 106 och 107). Kvinnans kläder daterar bilden 
till ungefär 1895–1900. Mitt i segelleden syns antingen 
ångaren Bore eller H.M. Chefsfartyg Drott (HMK Oscar 
II:s kungajakt) samt troligen en av flottans båtar. Stock-
holms Stadsmuseum innehar flera lavyrer från mitten av 
1800-talet som har hjälpt till att identifiera platsen, bl.a. 
en sepialavyr av Alexander Wetterling. På lavyren är kvar-
nens form densamma, den står på samma plats, det gula 
huset har samma form, det är mycket kala klipphällar runt 
kvarnen och landsiluetten i fjärran har liknande drag. Men 
även vissa skillnader finns, exempelvis att Waldemarsudde 
ligger högre över havet. Bergsten har således använt sig 
av en viss konstnärlig frihet. foto: Hans Antonson 13 sep-
tember 2013. Konstverket är beskuret.

figur 22. Föregående sida, under: Samma motiv som 
föregående figur. På drygt 100 år är förändringarna dra-
matiska. I Ryssviken ligger det idag bryggor med förtöjda 
fritidsbåtar. Fritidsbåtar var ovanligt när Bergsten målade 
tavlan, men själv hade en motorbåt på Waldemarsudde 
vid namn Brage. På andra sidan Saltsjön har siluetten för-
ändrats under alla dessa år och domineras helt av be-
byggelse av varierande ålder. foto: Hans Antonson 14 
september 2013. 

figur 23. Till höger: Bergsten var såväl en god ryttare som 
ypperlig kusk och vid sidan av hundar var hästen hans 
favoritdjur. Han körde ofta själv sin karriol till kontoret från 
Waldemarsudde. Här poserar han bakom tömmarna vid 
Waldemarsudde. Baktill sitter sannolikt kusken Carl Johan 
Persson. I så fall är fotografiet taget 1899. foto: AWB 
(E 293).
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figur 24. Föregående sida, över: Straxt öster om gränsen 
till Waldemarsudde sitter Bergsten (troligen) på bryggan 
med sina två hundar. Den liggande är sannolikt ulmerdog-
gen Roy och den sittande en pointer, troligen en av de tre 
fågelhundar kusken Carl Johan Persson omnämner i sina 
memoarer. De två hundarna finns med på en hel svit av fo-
tografier från närområdet, troligen fotograferade samma 
dag. Till höger har Bergsten lyckats få med en ljusreflex i 
bilden, kanske en nybörjares misstag? Stockholms Stads-
museums fotokopia är daterad till 15 mars 1899. Men ef-
tersom träden börjar få löv torde fotografiet vara från sen-
våren 1898. Vid det laget borde Bergsten ha fått besked 
om uppsägningen av sitt dåvarande hyreskontrakt och 
förhandlade sannolikt med prins Eugen om att få bo kvar 
i en annan av Waldemarsuddes byggnader. foto: AWB, 
Stockholms Stadsmuseums arkiv Fa 45239. Tillstånd för 
publicering EB 237/2013. 

figur 25. Föregående sida, under: Samtida med föregå-
ende fotografi. Invid en trädstam ligger Bergstens båda 
hundar,. På bilden syns såväl Bergstens nya hus på Wal-
demarsudde som oljekvarnen. Bortom Roy, i vattenbrynet 
står en flätad korg som även finns med på figur 19. Några 
stora skillnader mot hur huset ser ut idag går inte att se 
på detta fotografi. foto:  AWB, Stockholms Stadsmuseums 
arkiv Fa 4541. Tillstånd för pub licering EB 237/2013.

körde mellan Waldemarsudde och sitt kontor i sta-
den.66 Han anställde sannolikt kusken till följd av 
sin försämrade balans. Carl Johan Persson berättar 
följande om sin tid hos Bergsten. ”Mitt huvud-
sakliga arbete, utom diverse småsysslor, bestod uti 
att varje söckendag skjutsa Herr Bergsten till och 
från hans kontor vid Malm[torg]sgatan. Han åkte 
då alltid i en ’Dogcart’ dvs. en lätt, enspänd kärra 
med höga hjul. Själv bodde han uti en vacker villa 
med härlig utsikt över segelleden. Utom de tvenne 
hästarna hade han 3 stycken väl dresserade fågel-
hundar, av vilka en i taget fick följa med på våra 
åkturer, alltid springande där bak, mellan de höga 
hjulen.67 Även om grosshandlare Bergsten levde ett 
anonymt liv måste hans färd ha fått folk att vrida 
på nacken lite extra. På Waldemarsudde hade han 
även under många år en motorbåt vid namn Brage 
som han brukade ge sig ut till Stockholms inner-
skärgård med.

ger en indikation på att Bergsten redan då bör ha 
förstått varthän det barkade. Kvarngården låg på 
prinsens fastighet men den inhägnades av Bergsten 
med en egen ingång från Frisens park.62  Bergsten 
bodde kvar i Kvarngården till sin död. Men det fö-
refaller som att han hade ett horn i sidan till prin-
sen som tog hans första bostad ifrån honom.63 

Bergsten färdades alltså dagligen den långa vä-
gen från Waldemarsudde till sitt kontor på Malm-
torgsgatan 6 i en tvåhjulig vagn, karriol, dragen av 
en häst, kanske dåtidens motsvarighet till nutidens 
sportbil. Hästar, seldon och vagn köpte Bergsten i 
oktober 1895 från Håtunaholm av Johan af Funck, 
men det var kalfaktorn Carl Johan Persson som 
stod för själva försäljningen64 samme man skulle 
fyra år senare, 1899, bli kusk åt Bergsten på Walde-
marsudde men slutade redan 24 oktober samma år. 
Bergsten var själv en ”ypperlig kusk” enligt Maria 
Lindströms syster Martha.65 Det berättas att han 
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ring Bergsten fanns en krets av många män-
niskor. Kollegor i Stockholm, sömmerskor, 
springpojkar, kontorspersonal, hembiträ-

den, kuskar, arrendatorer i Enaforsholm, rättare 
med familjer, jaktvänner och många fler. Några 
har hamnat på Bergstens fotografier, men de flesta 
har det inte. 

Eftersom merparten fotografier kommer från 
Enaforsholm är det naturligt att flertalet personer 
är hemmahörande i Västjämtland. En av de perso-
ner som, vid sidan av Bergsten själv, är vanligast fö-
rekommande på fotografierna är Maria Lindström. 
På många fotografier (båten på Enan, i Drömmar-
nas grotta, i Stora huset) är hon iklädd en ljus fotsid 
batistklänning med spets, troligen kring 1908–10. 
Men det finns också fotografier där hon uppenbar-
ligen är äldre och där hon är iklädd mer praktiska 
kläder, för arbete, vandring och friluftsliv. 

När Bergsten själv är med på fotografierna är 
de oftast välarrangerade i poser med gevär, pensel 
eller fiskespö i hand. Där framträder han vanligen 
i sin krafts dagar. Några visar dock en åldrande 
Bergsten lätt framåtböjd och dessa fotografier 
känns inte lika arrangerade, även om de sannolikt 
är just det. 

Många fotografier hör ihop med jordbrukets 
sysslor när förste arrendatorn, Erik Nilsson med 
familj (arrendatorer 1900–12) skördar hö men också 
från de efterkommande, Olof och Greta Lidéns tid 
(rättare 1912–47). Vi vet endast namnen på några av 
personerna på fotografierna. Det finns även många 
fotografier från Snasabodarna, en fäbod på vand-
ringsleden mot Snasahögarna och Silverfallet. Bu-
tösen Kristina Eriksson finns med på några. Idag är 
fäboden sedan länge övergiven, men spåren finns 
fortfarande kvar i form av en öppen plats med res-
ter av en traditionell ängsflora, några multnade res-

ter av byggnader samt rester av en järnkamin. Olof 
Lidén d.ä. samt medhjälparen Gustav Olsson finns 
med på många fotografier. Uppenbarligen har de 
spenderat mycket tid tillsammans under jakt och 
fiske och antagligen också färdats lång väg. Någon 
typ av relation har säkerligen uppstått, Liden var 
trots allt rättare i 35 år. Om de kom de varandra 
nära eller hade någon typ av socialt umgänge kan 
man bara spekulera om men klart är att de vistades 
tillsammans vad gäller en rad av Bergstens hobbyer.

Såväl Bergstens läkare, professor Nils Antoni, 
som Maria Lindströms syster Martha betonade att 
Bergsten var ”folkskygg”, och en ”enstöring” med 
vilket man kan anta att det sociala umgänget inte 
var särskilt omfattande. Några vänner finns dock 
med på fotografier. Det är järnhandlaren Georg 
Modin (1880–1951) från Knivsta och tandläkaren 
Eric Melchert (1887–1978) från Uppsala. En annan 
person som ofta förekommer på fotografierna var 
Hilmer Sigurd Wetterquist, en indikation på ytter-
ligare ett stadigvarande umgänge, fast lokalt. Wet-
terquist (1868–1953) var folkbokförd tillsammans 
med sin familj i Handöl och han arbetade troligen 
som stationsmästare i Enafors men han skall inte 
blandas samman med stationsmästare och restau-
rangägare Albin Wettergren i Åre (1866–1929). 
Wetterquist och hans hustru Sofia Maria Martinell 
(1881–1975) och fosterdottern Britt Barbro Maria 
(1909–1987) syns stående på flera bilder invid for-
sen, bl.a. vid utsiktspaviljongen. Att det torde vara 
dessa personer på fotografierna styrks av dotterns 
ålder. På några fotografier är hon liten och håller 
i en docka, på sin höjd 4 à 5 år vilket betyder att 
fotografierna är tagna bara några år efter Bergsten 
köpte Enaforsholm. Wetterquist och Maria står 
även uppe på utsiktstornet, men där ser han äldre 
ut.

personer/porträtt

K
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figur 26. Självporträtt hängandes i Enaforsholm. Bergsten skålar i champagne med ett klassiskt bredbottnat glas som idag går under den 
märkliga benämningen champagneskål. Flaskan är oöppnad och högst sannolikt av märket Laurent-Perrier, med den tyska kejsarörnen på 
etiketten. Kvalitetsbeteckningen är Goû t Américain, halvtorr champagne. Intill står en kristallkaraff med ljusrött vin. Bergsten drack gärna och 
dagligdags vin, emellertid aldrig sprit. Hela bilden andas välstånd och njutning. På fruktfaten ligger apelsiner och vindruvor, sannolikt från 
Sydeuropa. Frukten, champagnen, vinet eller att ha en servis med egna initialer (AB) i guld, var knappast gemene man förunnat kring sekel-
skiftet 1900. Motivets lokalisering är oklar, men tankarna går snarare till trädgården i Waldemarsudde än i Enaforsholm eftersom tillgången 
på färsk frukt var större i Stockholm. Sofftypen fanns förvisso även på Enaforsholm men där vistades han endast fram till den 9 september och 
då var knappt de blå druvorna på fatet skördade i södra Europa. Men eftersom Bergsten ibland använde förlagor i sitt målande (läs mer i 
avsnittet Konst) kan tavlan lika gärna ha tillkommit i en ateljé, i Stockholm eller Enaforsholm, på sommaren eller under vintern. 
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figur 27. En åldrad Bergsten sitter på en 
hög bänk, en gång platsen för sågverket, 
idag ligger där en bilparkering. Intill står 
Maria Lindström med sorgeband runt ar-
men. Hennes hatt andas tidigt 1930-tal, 
sannolikt 1932–33. Rättaren Olof Lidén 
d.ä. sitter bakom tömmarna med sonen 
Olof (d.y.) till höger i bild. Till vänster sit-
ter dottersonen Åke Andreasson (född 
1920, son till Olga, född 1893). På ett 
annat fotografi sägs Olof vara i 17-årsål-
dern vilket inte kan stämma eftersom foto-
grafiet då borde vara taget ca 1937, dvs. 
året då Bergsten gick ur tiden. Bilden kan 
dock vara från 1935, dvs. Bergstens sista 
vistelse på Enaforsholm. Utsiktstornet syns 
nätt och jämnt på höjden i bakgrunden. 
foto: AWB (E 271).

figur 28. Stationsmästare Wetterquist 
från Handöl (sedermera Uppsala) till-
sammans med hustru och adoptivdotter 
vid forsen nedanför Rättarebostaden. 
På hans skärmmössa syns SJ:s emblem. I 
bakgrunden syns den stora åkern norr om 
Lillån och en lada. Att döma av hustruns 
kläder vars klänning dels är lite kortare 
och dels sitter lite lösare kring barmen 
jämfört med tidigare mode torde bilden 
vara tagen högst fem år efter att Bergsten 
hade förvärvat Enaforsholm, sannolikt 
1910–12. foto: AWB (E 272). 
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figur 29. Tre kvinnor på en liten träbro över sågverkets gamla utloppsdike i Lilltjärn. Det är oklart vilka de är. Den stora 
vita hatten finns även med på andra fotografier som med säkerhet pryder Maria Lindström (se figurerna 62, 106 och 
107). Möjligen kan det vara hennes två systrar, Martha och Edit som står bredvid. När systrarna kom på besök bodde de 
på Enaforsholm, men de åt sina mål på Enafors Hotell (trots att Bergsten hade tjänstefolk) vilket ger en bild av Bergstens 
sällskaplighet.68 Vid fötterna ligger de två fågelhundarna, båda av rasen engelsk setter. I bakgrunden, där utloppsdiket 
går ut i Enan, brukade Bergsten ha sin båt förtöjd och där sticker Gustav Olssons huvud upp med plommonstop. Av 
kläderna att döma är bilden troligen från 1908–14. Mörk odekorerad kjol ihop med blus och en jacka utanpå är det 
egentliga beviset på kvinnans begynnande frigörelse, då hon härmade mannens kläder. foto: AWB (E 268).
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figur 30. Maria Lindström i dörröppningen till en snedgarderob till Stora salen på övervåningen i Stora huset. 
Tanken går osökt till Skagenmålarna. Hon är iklädd en ljus batistklänning med spets. Denna typ av klänning var 
på modet kring 1895–1902, men fotografiet bör vara taget efter 1908. Dagsljuset lyser upp porträttet på ett sätt 
som gör bilden skimrande. Tydligt exponerat för betraktaren, som om det vore en tanke, syns ringen på vänster 
ringfinger, sannolikt en förlovningsring. Hon bör alltså ha varit förlovad med Alexander Wilhelm Bergsten vid 
denna tid. foto: AWB (E 288). 
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figur 31. Höskörd på åkern norr om Lillån. Personerna hör till Erik Nilssons familj. Han var rättare under de första åren av 
Bergstens ägarskap vilket betyder att bilden är tagen mellan 1908 och 1912. Av någon anledning kom de inte överens 
varför Nilsson slutade. Det betydde emellertid inte att Bergsten inte månade om honom senare i livet eftersom han gav 
Nilsson ekonomisk hjälp att bygga en stuga i Åsabyn.69 Vid denna tid användes två olika typer av hötorkningssätt, volmar 
och hässjor (bakgrunden). Bergstens engelska settrar ligger till vänster i bild. foto: AWB (E 084). 
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figur 32. Butösen Kristina Eriksson från Handöl vid Snasavallen. Vid samma tillfälle har Bergsten även tagit ett kort 
på Maria Lindström sittandes på marken med samma vita lamm i famnen. Perspektivet är detsamma och hästen står 
i samma hörn (se figur 56). Bilden visar också vilka långa exponeringstider som kamerorna då hade. Till höger om 
Kristina syns detta särskilt tydligt i ett av fårens rörelser som suddar ut konturerna. foto: AWB (E 045).

figur 33. Maria Lindström på trappan till Gästflygeln (f.d. Härbret, nuvarande Akademiflygeln) med Bergstens jakt-
kamrater Georg Modin (Knivsta) samt Eric Melchert (Uppsala). Vid fötterna ligger två fågelhundar, irländska settrar, 
sannolikt Hej och Lord. Fotografiet är taget efter 1915 då Nystugan byggdes (i bakgrunden). Maria har byxor och 
frisyrer leder tanken till tidigt 1930-tal. foto: AWB (E 046). 
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figur 34. Bergsten på hästen Grålle på åkern söder om Stora huset. Fotografiet är sannolikt samtida med figur 37 vilket 
gör att det borde vara taget kring 1925. foto: AWB (E 264). 



40 grosshandlaren som fotograf och konstnär

Byggnationer
Vilken av Enaforsholms byggnader som är äldst 
vet vi inte. Men man kan utgå från att sågverket 
och ett bostadshus bör vara äldst. Sågverket lät 
Stensaas bygga tillsammans med Gustaf Eriksson 
1876 och det stod klart våren 1877. Men de köpte 
avverkningsrätterna redan 1871 och då pågick re-
dan en verksamhet på Holmen i form av hand-
sågning och täljning (bilning) av plank och bjäl-
kar. Eriksson var sannolikt inte inblandad i själva 
verksamheten utan bistod med kapital. Även om 
Stensaas formella adress fortfarande vid denna tid 
var Skalstugan norr om Storlien torde resorna dit 
ha varit för långa för dagspendlande varför han 
antagligen bodde på Holmen. I så fall bör det ha 
varit i Härbret (idag Akademiflygeln). Där drev 
Stensaas senare en handelsbod och det passar väl in 
i bilden att den blev ledig för detta ändamål först 
när Stora huset stod tillräckligt färdigt för att hela 
familjen skulle kunna flytta in 1878. Men sommar-
stugan, dvs. det bostadshus som man i Jämtland 
traditionsenligt flyttade ut till på sommaren, kan 
också ha varit ett av de äldsta husen och därmed 
ett möjligt bostadshus för familjen. Det har emel-
lertid föreslagits ha utgjort bostad för sågverksar-
betare. Stensaas dog 1900 varefter ett konsortium 
drev Enaforsholm vidare. Sågen började rivas 1907, 
sannolikt för att skogen tog slut. Signaturen D.R. 
skrev 1892 att ”[...] vägen gick nu bokstafligen, om 
icke öfver stock och sten, så dock åminstone öfver 
stock, ty trakten låg full af lemningar efter skogsaf-
verkning”.70 Stensaas bokhållare Johannes Mölner 

startade egen verksamhet och byggde 1899 tillsam-
mans med hustru Karin Enafors turisthotell. Has-
selberg skriver: ”Enafors […] Nytt, tidsenligt tu-
risthotell, uppfördt af S.T.F:s ombud Joh. Mölner 
[…] inackordering 3,50.”71

Efter att Bergsten köpte delar av fastigheten i 
september 1907 ökade aktivitetsgraden markant 
eftersom han var en byggherre av stora mått. Till 
figur 5 finns en förteckning över alla byggnader 
och en någorlunda datering. Förutom att många 
hus uppfördes och andra ändrade form eller revs 
byggde han även en stenvalvsbro som ersatte den 
gamla timmerbron. Det innebar att vägen fick 
byggas om och läggas på en bank. Han byggde 
även för fritid bl.a. ett utsiktstorn där utsiktspavil-
jongen hade stått och flyttade denna till klippkan-
ten vid Storforsen samt Höganloft, en paviljong 
eller veranda invid Ateljén. De flesta fotografier 
som finns tillgängliga visar mest det färdiga arbe-
tet, men på några syns rivnings- eller byggarbeten, 
exempelvis två vinterfotografier som visar Lillstu-
gan (se exempelvis figur 44) samt ett annat där nya 
ladugården är under uppförande och den gamla, 
bryggstugan och stallet håller på att monteras ned 
(se figur 131). Fortfarande efter Bergstens död fort-
satte ombyggnader enligt hans önskemål. Maria 
Lindström lät bygga om Gästflygeln 1937 för att 
hon själv skulle bo där. Huset breddades och fick 
ett sadeltak (se figurerna 39 och 40). Lindström 
gick dock bort innan ombyggnaden var klar och 
akademien fick slutföra jobbet.

enaforsholmsområdet
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figur 35. Bergsten med sin käpp på trappstenen till Höganloft tillsammans med vännerna och jaktkamraterna. Till 
vänster står tandläkaren Eric Melchert från Uppsala och till höger järnhandlare Georg Modin från Knivsta. Modin 
håller i den ena av Bergstens irländska settrar, den andra ligger invid Melchert. Bergstens grova käpp med snett 
handtag skuret ur en gren finns fortfarande kvar i Akademiflygeln. Käppen finns även med på figur 121. I bakgrun-
den till vänster syns taket till ishuset och till höger skymtar Ateljén fram vilket gör Höganlofts placering enkel, nämligen 
direkt söder om Ateljéns långsida. Bilden är troligen från sent 20-tal eller tidigt 30-tal. Fotografiet skänktes 1992 till 
akademien av fru Gunhild Söderbaum (dotter till Melchert). foto: AWB (E 257). 
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figur 36. Detta fotografi torde vara taget samtidigt som figur 96 på senhösten. Tiden är efter 1915 eftersom Nystugan är upp-
förd. Men det är före det att Bergsten ändrade Ateljén så att dess gavlar gavs brutet tak. På baksidan av Stora huset syns en 
häck omgärda något, sannolikt trädgården. Bakom Lillstugan framskymtar redskapsboden som måste vara relativt nyuppförd. 
Detsamma gäller för det västra båthuset, men samekåtan är ännu inte uppförd. Inte ett träd växer på den norra kanten till samma 
åker. De kala lövträden gör landskapet mer öppet, men faktum är att det i det närmaste var kalt, vilket också gällde den plats 
där Bergsten stod och fotograferade, dvs. från höjden på grannfastigheten. På figur 92 syns hur trädfri platsen då var. Idag 
växer där tätt med gran vilket gör det omöjligt att uppleva gårdsplanen ur samma perspektiv. Den stora stenen i bortre änden 
av Lillåns krök känns igen från ett annat fotografi med en av de engelska settrarna som inte finns med i denna bok (foto: AWB, 
E 003). foto: AWB (privat fotografi).



grosshandlaren som fotograf och konstnär 43

figur 37. Över: Tilda (Matilda) Lidén (född 1898, yngst av fyra döttrar till Olof Lidén d.ä.) samt kon Svava på åkern söder 
om huset. Ateljén har ännu inte fått sitt brutna gaveltak. Häcken runt trädgården på baksidan av Stora huset skymtar fram. 
Stora husets baksida har två färger. Antagligen är den nedre delen gulmålad men burspråket är brungul eller möjligen 
röd. Tilda borde vara drygt 20 år. Hennes kjol går nedanför knäna till mitt på vaden vilket indikerat att fotografiet är från 
tiden kring 1925. Gåva till akademien från Doris Lidén. Fotografiet är beskuret. foto: AWB (E 071). 

figur 38. Under: Samma motiv som föregående figur. Mycket är sig likt, men igenväxningen har tilltagit till följd av ett mind-
re intensivt betestryck då öppenheten gått förlorad. Gästflygeln har förändrats och blivit Akademiflygeln. Fyra av Lidéns får 
är inklippta på fotografiet för jämförelsens skull. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 39. Föregående sida, över: Maria Lindström sitter 
i den välslagna/betade slänten ned mot Lillån. Allt gräs 
togs tillvara. Till höger om henne ligger en av Bergstens 
ulmerdoggar. Fotografiet är taget efter 1915 då Nystu-
gan byggdes. På ett annat fotografi (ej i denna bok, foto: 
AWB, E 275) ser man hennes kjollängd vilket daterar 
fotografiet till åtminstone 1916–18. Utöver detta syns att 
Ateljén har fått ett brutet tak på gavlarna. Det syns tydligt 
att körvägen fram till Nystugan kantades av stenrader men 
också att gräset börjar växa in över grusgången. Alldeles 
intill står en hässja med hö på tork. Mitt i gräsrundeln fram-
för stora huset syns en mörkare förhöjning som är öppen 
till vänster i bild. Det kan mycket väl vara en berså. Foto-
grafiet är beskuret.foto: AWB (privat fotografi).

figur 40. Föregående sida, under: Samma motiv som fö-
regående figur. Mycket är sig likt. Den tydligaste föränd-
ringen är att marken fyllts ut så att slänten (där Maria Lind-
ström satt) inte längre finns kvar. I rundelns mitt står idag en 
flaggstång där marken har höjts i förhållande till gräsmat-
tan. Nystugan (Bläckhornet) har byggts ut på baksidan, 
Ateljén har förlängts vilket även gäller Gästflygeln (Akade-
miflygeln). Farstun på Stora husets vänstra gavel har rivits 
och dörrarna har ändrats från vita (troligen) till röda. Det 
syns även att fönstren har bytts ut, särskilt tydligt är det på 
övervåningen där fyra dubbelfönster har blivit två med tre 
fönster i varje. På nedervåningen är fönstren inte längre 
lika höga. Gräset till höger om körvägen mot Nystugan 
slås inte längre. foto: Hans Antonson, 2 september 2013.

figur 41. Nedan, till vänster: Bergsten står på verandan 
till Nystugan (Bläckhornet) och framför ligger en av hans 
engelska settrar. Huset användes som tjänstebostad och 
uppfördes 1915. Kortet måste vara taget något år därpå 
eftersom grusplanen ser relativt nyanlagd ut samtidigt som 
det har börjat växa glest med gräs i den. Fotografiet är 
beskuret. foto: AWB (privat fotografi).

figur 42. Nedan, till höger: Samma motiv som ovan, men 
istället är det den tidigare förvaltaren Ingalill Samuelsson 
som tittar in i kameran. foto: Hans Antonson, 2 september 
2013.
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figur 43. Taklagsfest 1915, Nystugan (Bläckhornet). Tredje personen från vänster med slokhatt är Anders Olofsson 
(även kallad Rövarhövdingen, som arbetade hos Bergsten. Han var en styv skytt, och uppskattad bl.a. för sitt goda 
humör och glada historier). Damen han håller i handen torde vara ”syster Lisa” (Elisabeth Elander) från öronkliniken 
på akademiska sjukhuset i Uppsala där Bergsten hade vårdats en tid. I bakgrunden framför trappstenen står rättaren 
Olof Lidén d.ä. och han håller i sin dotter Tilda iklädd ljus klänning. foto: AWB (E 044).

figur 44. Nästa sida, över: Så fort Bergsten hade förvärvat Enaforsholm omdanades fastigheten. På bilden pågår 
bygget av Lillstugan vilket innebär att fotografiet torde vara från ca 1909. Bilden är intressant eftersom den visar så 
mycket mer än Bergstens omedelbara byggiver. Bakom Lillstugan skymtar Sommarstugan (boningshus) som Bergsten 
senare lät bygga om till ateljé. I bakgrunden syns gaveln på den gamla ladugården som revs ca 1912. Till vänster 
om Lillstugan syns ett skjul. Idag finns en körbro över terrängsvackan hitom Lillstugan som Bergsten lät bygga. foto: 
AWB (E 009).

figur 45. Nästa sida, under: Sommarladugården till vänster i bild, eller Fjöset som den också kallades, byggdes 
1918. Till höger sitter snickare Adål Andersson som sannolikt byggde huset. På hästkärran står rättaren Olof Lidén 
d.ä. och i mitten sitter antagligen Gustav Olsson vid vars fötter en av Bergstens Ulmerdoggar ligger. Bakom Olsson 
framskymtar Enan. De båda byggnaderna till höger står fortfarande kvar idag även om båda var i mycket dåligt 
skick 2004. 2008 restaurerades den mittersta byggnaden. foto: AWB (E 025). 
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figur 46. Detta är en av två interiörbilder av Enaforsholm under Bergstens tid. Många av möblerna finns kvar, bl.a. bordet 
i förgrunden med dess stolar som idag används vid konferenser. Som tidigare har framgått av denna bok var Bergsten 
intresserad av dikt. På övervåningen i Stora huset lät han få en devis inskriven som vi känner dels från Sokrates, dels från 
skalden Viktor Rydbergs Den siste atenaren (1859). Den lyder: ”Människa känn dig själf”. Tavlan till vänster om kakelug-
nen finns inte längre kvar på Enaforsholm och i dörröppningen syns den enda, såvitt vi vet idag, tavla med ett fjällmotiv som 
visar en björn vid en fors. Den vackra kakelugnen/rörspisen är idag utbytt mot en alldaglig öppen spis av 1950-talstyp. 
Varför man bytte ut en energieffektiv kakelugn/rörspis mot en öppen spis där all värme går rakt ut i skorstenen förblir en 
obesvarad fråga. Idag har man rått bot på detta genom att i spisöppningen sätta in en energisparande spiskassett med 
glaslucka. Fotografiet var en gåva till herr John Strandberg. Antagligen skänktes det till akademien 1955. foto: AWB 
(E 216).
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figur 47. Detta är det andra interiörfotografiet från Bergstens tid. Det är från samma rum som föregående bild, men taget 
från motsatt håll. Troligen är det Maria Lindström som står i siluett i dörröppningen. Även på detta fotografi dominerar 
alla blommor, i vaser eller på målningar. På golvet finns en korkmatta. Båda tavlorna på bilden finns kvar och den stora 
hänger fortfarande på samma plats. Den lilla målningen på sidobordet torde också vara en av Bergstens målningar och 
visar en kvinna i kläder av sent 1890-talssnitt i kraftig blåst. Den finns inte längre kvar på Enaforsholm. På bordet finns en 
duk vävd i munkabältesteknik med tofsar i hörnen. Fotografiet var en gåva till herr John Strandberg. Antagligen skänktes 
det till akademien 1955. foto: AWB (E 215).
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figur 48. Bergsten uppe på utkikstornet med sina två irländska settrar. Utanpå västen har han en ljus jacka med puffärmar. 
Kortet var en gåva till Maria Lindströms syster, Martha, som i sin tur skänkte det till akademien 1955. foto: AWB (E 290).
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figur 49. Utsiktspaviljongen på klippan ovanför Enans fors. Den påminner starkt om den paviljong som låg på höjden där 
ruinen till Bergstens utkikstorn idag finns och som syns på ett gammalt vykort taget under Stensaas tid . Antagligen flyttades 
det ned av Bergsten till klippkanten. foto: AWB (E 276).
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figur 50. Stenvalvsbron i skiffer över Lillån byggdes av Bergsten före 1912. De övre delarna tillsammans med själva 
valvet är varmmurade medan de stora fundamenten i marken är kallmurade utan bruk. Bron fick sättningsskador på grund 
av för tunga laster varför akademien år 2002 lät uppföra en ny bro straxt invid. Personen på bilden är oidentifierad, 
men möjligen är det förste arrendatorn, Erik Nilsson. På höjden i bakgrunden på en gammal åker står det av Bergsten 
uppförda utsiktstornet (se även figur 48), med så pass lite träd runt omkring måste utsikten ha varit vida åt alla väderstreck. 
foto: AWB (E 213).

Fjäll och myr
Enaforsholms närhet till fjällen är något som lock-
ade turister redan kring sekelskiftet 1900. Fortfa-
rande idag är det naturligt att kliva av tåget i Ena-
fors med ryggsäck och vandringsstav för att ta sig 
genom skogen över myren, in i björkskogen och 
upp på fjället. Efter en dryg timme har man rört 
sig genom många vegetationstyper och zoner, från 
granskog till kalfjäll. Skiftningarna är stora även 
till följd av årstidsväxlingarna. Från tjockt snötäcke 
vidare till den frodiga sommargrönskan som på 
hösten övergår i en orange ton där slutligen löven 
faller till marken. Bergsten måste ha upplevt detta 

cykliska förlopp och fascinerats eftersom det finns 
så många bevarande fotografier tagna från olika 
årstider. 

I en anonym notis i STF:s årsskrift från 1899 går 
det att läsa om det nya hotellet i Enafors som Jo-
hannes Mölner och hans fru hade startat. ”Det nya 
hotellet blir en välkommen tillökning i Enafors tu-
ristiska anordningar, hvilka hittills icke utan svårig-
het räckt till för den växande trafiken.”72 Turismen 
tilltog således och behoven av övernattningsplatser 
var stor. Året efter skriver Saxon (pseudonym för 
Johan Lindström) i årsskriften att utöver Mölners 
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bygge hade pensionatsverksamheten i Enafors inte 
bara moderniserats utan dessutom utvidgats under 
ledning av källarmästaren S. Lönnborg.73 Saxon 
beskriver hur man skall ta sig från Enaforsholm 
till Sylarna och tillbaka samt vad man ser och 
upplever utmed färden, exempelvis: ”[…] men 
färden är lättast, om man tager den i den av mig 
angifna ordningen, som också är den lämpliga för 
naturvännen. I ena fallet uppför med alltjämt sig 
i storhet vidgade vyer; i andra fallet nedför med 
hastigare övergång till hvardagsnatur och hvardags-
lif.”74 Även STF:s resehandbok från 1904 nämner 
turistens vandring: ”[…] upp i högfjällets stora 
stillhet”75 vilket kanske var riktat till den stressade 
storstadsbon. Saxon skriver vidare i en kort notis 
att herr Erik Lönnborg (troligen en släkting till 
källarmästaren) hade startat en ångbåtsförbindelse 
mellan Enafors och Handöl ”[…] som sätter re-

sande i tillfälle att utan nämnvärd tidspillan besöka 
de ståtliga Handölsfallen, täljstensbrotten och det 
gamla lappkapellet från Karl XI:s tid samt att från 
Handölsberget njuta av den hänförande utsikten 
öfver Ånnsjön med dess deltaland och talrika öar, 
kommer äfven att bespara både tid och kostnader 
för alla, som via Handölsdalen ämna sig till Sy-
larne och Sylhyddan”.76 Detta vittnar om att tid 
och pengar, för att inte säga stress, dvs. att hinna 
med mycket på kort tid, var givna aspekter av tu-
ristandet redan då. Högst sannolikt hörde Bergsten 
talas om dessa turistmål. Mycket finns återgivet i 
Bergstens fotoalbum. Han behövde inte stressa 
utan kunde avvakta lämplig väderlek. På flera fo-
tografier figurerar han själv på myren med hund 
och gevär iklädd dåtidens fashionabla jaktkläder. 
På några är Maria Lindström ute och vandrar med 
hundarna i lediga kläder.

figur 51. Vandringslederna mellan Ena-
forsholm och Snasahögarna 1901—02. 
Vandringslederna är utmärkta med en 
svartprickad röd linje. Några av vatten-
dragen har förtydligats genom att färgas 
blå och dagens vandringsled, där den 
inte stämmer överens med kartan har 
kompletterats med en lila streckad linje. 
Vegetationen är markerad med gröna 
cirklar för lövskog och gröna stjärnor för 
barrskog. Skog saknades vid Snasaval-
len (markerad med Fäb.). Originalkartan 
upprättad av Einar Peterson-Berger.77 
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En fotosvit om mer än tio bilder kan i princip ses 
som en vandring utmed stigen från Enaforsholm 
till kalfjället via granskogen på andra sidan Enan, 
över den lugna Brattåsbäcken, ut på Brattåsmy-
ren, fram till kanten av Snasavallen med de kro-
kiga fjällbjörkarna vidare över fäbodens betesmar-
ker med de betande djuren till Ingolvsåns steniga 
bäckfåra som måste passeras för att därefter vandra 

figur 52. Den gamla vandringsleden mot Snasahögarna gick förbi Holmen. På Bergstens tid var man tvungen att ta sig 
över Enan med båt. Här sitter Bergsten i Båten med rättaren Olof Lidén d.ä. Bergsten är klädd i en skjorta, slips och ljus 
väst, antagligen en gul eller naturfärgad linneväst vilket är ovanligt på fotografierna som vanligen visar mörkare västar. 
Fotografiet är svårdaterat. foto: AWB (E 134). 

intill Silverfallet och sakta uppför fjället parallellt 
med Ingolvsån som ömsom är lugn, ömsom strid, 
för att slutligen uppe på krönet av fjället uppleva 
den milsvida utsikten i nordöst mot Ånnsjön och 
Åreskutan. Alla bilder är sannolikt inte tagna sam-
ma dag, men visar att Bergsten vandrade där och 
upplevde den skiftande naturen med dess kultur-
inslag.
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figur 53. Bergstens vandring mot jaktstugan och Snasahögarna passerar många vegetationstyper. När landskapet öpp-
nar sig och man lämnar granskogen måste man ta sig över Brattåsbäcken, och det är antagligen denna som han har 
fotograferat. Den har ett relativt lugnt flöde. foto: AWB (E 138).
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figur 54. Över: När Brattåsbäcken väl korsats vandrar man över den stora Brattåsmyren. Här är det Gustav Olsson, 
Bergstens anställde medhjälpare, som står på myren med geväret över axeln flankerad av Bergstens båda irländska sett-
rar. I bakgrunden kan Silverfallet skönjas. Fotografiet är troligen från slutet av 1920-talet. foto: AWB (E 236).

figur 55. Under: Samma motiv som föregående figur. Skogen bortom myren har växt sig högre, men i övrigt är det sig 
likt. foto: Hans Antonson 3 september 2013.
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figur 56. Efter att ha passerat Brattåsmyren och korsat Ingolvån kom Bergsten och Maria Lindström till Snasavallen där 
bu-tösen Kristina Eriksson från Handöl jobbade. Detta fotografi hör till en svit från Snasavallen (se figurerna 32 och 78) 
och på fotografiet sitter Maria. Landskapet öppnar sig till vänster i bild vilket torde vara i riktning mot den myr de passe-
rade. På bilden syns att hon har börjat få grå hår vilket ger en antydning om att hon säkert är i 50-årsåldern och därmed 
torde kortet vara från 1920–25. foto: AWB (E 231). 
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figur 57. Ytterligare en bit utmed vandringsleden har Bergsten nått i jämnhöjd med Ingolvberget eller den nedre delen 
av Snasahögarna. Nedanför stupet, i björkskogen, ligger hans jaktstuga vid Silverfallet. Berget är den första riktiga fjäll-
topp man kommer i kontakt med vid vandringen uppför, men väl i jämnhöjd med krönet visar sig vara en rejäl bit kvar till 
toppen. I ryggen har Bergsten Getvalen (fjälltopp) och han blickar ut mot Ingolvberget och vidare ut över Ånnsjön där 
Granön framskymtar och till vänster om den Årsön. Ungefär i mitten av fotografiet syns det stora deltaområdet och till 
vänster om detta syns en av Enans stora meandringar. Lite av det flacka kalfjällsområdet nedanför Snasahögarna, eller 
öster om Bergstens jaktstuga, syns också i bild. Längst bort i fjärran syns Åreskutan. Odaterat. Fototografiet är beskuret. 
foto: AWB (E 129).
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figur 58.Samma motiv som föregående figur. Förändringarna är inte stora jämfört med ca 100 år tidigare vilket i sig 
är fascinerande med tanke på att vegetationsförändringarna nedanför kalfjället vid Snasavallen eller vid Enaforsholm är 
desto större. I förgrunden syns kala hällmarker och välbetade tuvor av gräs, kråkris och dvärgvide. foto: Hans Antonson 
3 september 2013.
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figur 59. Vidare uppför fjället rinner Ingolvsån i lugnare tempo. Detta är kalfjäll med mestadels sten, mossa och tuvor 
av ris. Fotografiet visar  ett parti av ån nedströms den lilla slätt där ån delar sig på tre flöden som sedan möts igen. Just 
här har Bergsten funnit en liten ö mitt i ån. Utsikten mot norr är milsvid. Svagt i bakgrunden syns de båda Rensjöarna med 
den udde som sticker ut i Sönner-Rensjön från höger, norr om Åsaviken. I väster ser man ända till Rensjövalen. Fotografiet 
är odaterat och det finns varken byggnader eller personer som kan hjälpa till att grovdatera det. Fotografiet är beskuret. 
foto: AWB (E 132).
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figur 60. Samma motiv som föregående figur. Här på 1 000 m.ö.h. har naturen i princip inte ändrat sig alls på, troligen, 
100 år. Nu ser det precis ut som då bortsett från att vattenflödet är högre och att någon sten i ån har ändrat läge eller 
försvunnit genom isrörelser. Fortfarande växer Lappvide på den lilla ön i bildens nedre högra del. Vid besöket sprang 
åtta fjällripor förbi nedströms bortom kröken och flera renar betade i lugn och ro några hundra meter bort. I övrigt var vi 
ensamma. foto: Hans Antonson 3 september 2013. 



62 grosshandlaren som fotograf och konstnär

figur 61. Bergsten på jakt uppe på Snasahögarna med 
sina båda irländska settrar. Antagligen är det Lillsnasen i 
bakgrunden men det kan även vara Getvalen. På detta 
fotografi poserar han förvisso som vanligt, men har inte 
samma propra klädsel med väst och guldkedja, utan en 
mer praktisk klädsel för en strapatsrik vandring med stig-
ningar om mer än 400 meter. Det är en ljus jacka med 
puffärmar som finns på ett flertal fotografiet. Bergsten var 
mycket road av ripjakt vilket torde vara vad han ägnade 
sig åt på bilden. foto: AWB (E 237).

Fiske
För såväl den bofaste som för turismindustrin har 
fiske alltid varit viktigt. För den bofaste har det va-
rit en del av kosthållet och för turisten ett fritids-
nöje. Idag är det inte ovanligt att se sportfiskare 
stå och fiska från europavägsbron över Enan (väg 
E14). Fisket har dock gamla anor i Västjämtland. 
De äldsta boplatserna är 6 000–7 000 år gamla. 
Fiskerelaterade fynd från boplatserna utgörs bl.a. 
av nätsänken, dessvärre har de inte kunnat date-
ras. Även om man antar att fisket var en del av det 
naturliga bondehushållets ekonomi finns det för-
vånansvärt få historiska uppgifter om jämtlandsfis-
ket. Att man importerade fisk från Norge kan vara 
en indikation på att fisket inte omfattades av någon 
storindustri, bortsett från laxfisket i östra delarna 
av Jämtland. Import- och exporthandlingar från 
slutet av 1600-talet visar att man till marknaderna i 
Norge hade med sig bl.a. järn, hudar, skinn, smör 
och torkat kött och på hemresan hade med sig bl.a. 
hästar, fisk och salt. Men om den egna fisken inte 
räckte till eller om det av tradition inte satsades lika 
mycket på fiske som på boskapsskötsel vet vi inte. 
1775 skriver Hülphers att fisket ”genom wårdslöst 
fisknings-sätt med mycken redskap, säges samma 
närings-gren aftagit”78 vilket kan tolkas som att 
man hade rovfiskat. Detsamma skriver Fale Bur-
man 1802, fast om Ånnsjön.

Ånnsjön har många naturliga förutsättningar 
som har gjort den fiskrik bl.a. att den är grund. 

De tidigaste uppgifterna som finns är två uppgif-
ter från slutet av 1600-talet som omtalar att sjön 
hade indelats i två avradsfisken. Avrad betyder be-
sittningsrätt på kronans mark vilket gör att kronan 
kan ta in extra skatt (avrad) för denna nyttjande-
förmån. Flera tvister om fiskerättigheten till Ånn-
sjöfisket har pågått under historiens lopp. En är 
tvisten mellan bönderna i Vallan respektive Duved 
1700–31, mellan bonden i Landverk och Björnänge 
1887–91, mellan Duveds byamän och Landverk 
1902–12 och tvisten mellan engelsmännen i Land-
verk och Vallanbönderna 1909–36.

Många fotografier finns i Bergstens samling 
som hör samman med fiske, ibland spöfiske (figur 
85) eller nätfiske (figur 66), ibland bilder på stora 
fångster (figur 64). Bergsten fiskade med spö, dock 
inte med nät vilket tjänstefolket torde ha stått för. 
Han hade första generationens flugfiskespö av trä-
slaget Greenheart från Sydamerika. Det var både 
hårt och böjbart och brukade användas av de rika. 
På det långa spöet satt en rulle. Men det skall enligt 
Ingemar Näslund i boken Vid fjällets fot, inte blan-
das samman med dagens flugfiske utan kan mer 
liknas vid ett traditionellt mete med blysänke och 
krok i strömmande vatten. De fiskar som framför-
allt fångades i Enan var öring, såväl den stationära 
som den vandrande. Under sensommar och höst 
kommer den senare från Ånnsjön för lek och kan 
passera fallet vid Enaforsholm, men har problem 
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med Storforsen längre uppströms. Den ovanliga 
s.k. strömlekande rödingen fångades också, men är 
idag mer sällsynt. Den blir i Ånnsjöområdet ofta 
stor med vikter uppåt två kilo. Från den 1 septem-
ber är det inte längre tillåtet att fånga öring och rö-
ding vilket gör att den kan leka i lugn och ro. Stora 
delar av Ånnsjön upplåts idag för sportfiske med 
fiskekort. Fiske med långdrag liksom flugfiske och 
spinnfiske är vanligt. Även pimpelfiske på våren 
förekommer, särskilt invid återfrusna sprickbild-
ningar i isen. Gästerna vid Enaforsholm kan fiska 
från europavägsbron ned till Ånnsjön. Bergsten 
fiskade ända upp till Storforsen. Där hade han en 
fiskestuga som dock inte längre finns kvar utan är 
flyttad in till Enafors stationssamhälle. 

figur 62. Nedan till vänster: Maria Lindström står och me-
tar på en utskjutande klippavsats nedanför den sista for-
sen i Enan. Klänningen och hatten ger en fingervisning om 
att fotografiet är taget kring 1908–12. Vid hennes fötter 
ligger en av Bergstens engelska settrar. I bakgrunden på 
åkern norr om Lillån (till vänster om utsiktspaviljongen) syns 
en byggnad med gaveln vänd mot fotografen vilket torde 
vara den lada som finns med på laga skifteskartan (1880, 
1885–88). Denna finns återgiven på ett flertal senare fo-
tografier (se figur 65), dock inte alla vilket betyder att den 
revs redan under Bergstens tid. Runt paviljongen syns inte 
de skifferplattsättningar som finns med på de fotografier 
där paviljongen saknar tak (se figur 105). Fotografiet är 
beskuret. foto: AWB (E 060).

figur 63. Nedan till höger: Samma motiv som föregåen-
de figur. Igenväxningen har tilltagit och utsiktspaviljongen 
har försvunnit. foto:  Hans Antonson 2 september 2013. 
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figur 64. Bergsten står i dörröppningen till fiskestugan och kränger av sig jackan. Han har fått en tilltagande rondör 
vilket gör att fotografiet torde vara taget ca tio år efter förvärvet av Enaforsholm. På trappan ligger en av Bergstens 
ulmerdoggar, möjligen Roy. Invid honom sitter en person som möjligen kan vara Gustav Olsson, men han bär en 
keps istället för det karakteristiska plommonstop som finns med på så många andra bilder, varför tolkningen förblir 
oviss. Fiskelyckan hade vid tillfället varit god. På ställningen till vänster hänger nattens fångst av öring, ca tio stycken. 
I Bergstens värld fanns ett hus för varje ändamål. Han lät uppföra denna byggnad någon stans uppströms Enan, 
vid övre stora vattenfallet, man vet idag inte riktigt var. Huset kom senare att flyttas till en av tomterna inne i Enafors 
stationssamhälle. foto:  AWB (E 035). 

figur 65. Nästa sida, över: Oklanderligt klädd poserar Bergsten framför nedersta forsen i Enan med sitt flugfiske-
spö av träslaget Greenheart. Fotografiet är taget från utsiktspaviljongen. Sannolikt är det sent på säsongen eftersom 
det är så lite vatten i Enan. I bakgrunden till vänster skymtar en byggnad fram som skulle kunna vara sommarladu-
gården. I så fall är kortet taget efter 1918. foto: AWB (E 296).

figur 66. Nästa sida, under: Näten tas upp i Lilltjärn vid östra kanten till Enan där vattnet står relativt still. I bakgrun-
den syns en stor byggnad vid stranden och en förtöjd båt, vilket torde ligga på grannfastigheten öster om Lillåns 
utlopp. Personerna är inte identifierade, men bakom årorna sitter antagligen Olof Lidén d.ä. foto: AWB (privat 
fotografi).
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Jakt
För Jämtland i allmänhet och för Västjämtland i 
synnerhet har jakt mycket gamla anor. Det är inte 
för inte som Jämtlands landskapsvapen är en älg. 
Jakten har haft och har fortfarande stor betydelse 
i Jämtland. I enaforsområdet finns flera historiska 
spår av jaktens betydelse. Från stenålder och brons-
ålder finns hällristningar av bl.a. älg, exempelvis 
vid Håltbergsudden, Landverk vid Ånnsjön i Åre 
socken. Vid Enaforsholm finns en fångstgrop på 
andra sidan Enan ungefär i höjd med Stora huset. 
Jämtarna var så pass framgångsrika i sin jaktutöv-
ning att viltet höll på att ta slut. Några arter ut-
rotades de facto vilket resulterade i långa perioder 
av jaktförbud såsom på älg under hela 1800-talet 
fram till 1920-talet. Bäver och vildren försvann från 
Jämtland mot slutet av 1800-talet och vargen fö-
rekom endast sporadiskt under 1930-talet. Bävern 
fridlystes helt 1870 och vildrenen först 1915, men 
båda arterna försvann trots detta ur Jämtlands fau-
na. Tjuvjakten var omfattande. Under Bergstens 
tid började flera viltarter återhämta sig eller åter-
komma. 

För de välbemedlade som hade råd att resa till 
Jämtland från södra Sverige var ripjakten synner-
ligen populär. Västjämtland har länge intresserat 
kungahuset och prins Carl reste till Åre 1906 med 
därpå återkommande årliga ripjakter. I Svenska 
Jägareförbundets Nya Tidskrift från 1882 kan man 
läsa att ”Denna [rip]jagt räknar nu också i Sverige 
åtskilliga framstående idkare, hvilka från sydligare 
trakter i augustidagarne draga till fjells [… och] 
gästat de jemtländska ripmarkerna”.79 

Bergsten förvärvade Enaforsholm i en tid när 
fjälljakt var högsta mode med hög status bland de 
rika. Omstöpningen av sågverk till jaktvilla säger 
mycket om tiden och ett av Bergstens intressen. 
Man kan tycka att det rimmar illa med hans ano-
nyma och relativt tillbakadragna liv, men samtidigt 
måste man komma ihåg att han kom från relativt 

enkla förhållanden och sannolikt inte sökte socie-
tetslivets fröjder utan lugn och avskildhet. Fastig-
heten omfattade ungefär 200 hektar och utöver 
detta jakträttigheter på en samfällighet, Handöls 
skifteslag, ovanför trädgränsen vid trakten kring 
Snasahögarna. Precis i kanten av fjället vid gränsen 
för fjällbjörken lät Bergsten uppföra en jaktstuga. 
Då var sådana vanliga, troligen som raststugor och 
övernattning till följd av långa avstånd. Stugan 
finns med på några fotografier och finns fortfa-
rande kvar, men hör inte längre till Enaforsholms 
gård utan tillhör samfälligheten. Roger Bergström 
och Kjell Danell menar i vår artikel i boken Vid 
fjällets fot att Bergstens favoritjakt förmodligen 
var ripjakt, men även beckasiner, änder och harar. 
Dessutom hade han flera hundar med inriktning 
mot jakt, exempelvis fågelhundsraserna irländsk 
och engelsk setter samt springer spaniel och stövare 
vilka främst var inriktade på räv- och harjakt. Tre 
av Bergstens fotografier avbildar en fälld älg. 

Jaktvännerna Erik Melchert och Erik Modin 
besökte Bergsten i Enaforsholm vid olika tillfällen 
och de finns förevigade på flera fotografier. Jägarna 
var klädda på ett helt annat sätt än idag. Tankarna 
går snarare till herrgårdsjakt med skjorta, slips, väst 
och tweedkostym, förvisso tillsammans med rejäla 
kängor eller chaps. Men Bergsten syns även mindre 
flärdfullt klädd på andra fotografier. Enligt rättaren 
Olof Lidén d.ä. hade Bergsten vid sin död inte ja-
gat på ca 12 år, dvs. han slutade när han var unge-
fär 70 år.80 Av bouppteckningen vet vi att Bergsten 
hade två salongsgevär. Bergström och Danell har 
på fotografierna identifierat att åtminstone ett av 
dessa var ett hagelgevär för fågeljakt. De ärvdes se-
dermera av Olof Lidén d.ä. Bergsten lär även ha 
låtit stoppa upp några av sina skjutna djur för att 
pryda sitt hem eftersom det i bouppteckningen 
finns några jakttroféer medtagna, bl.a. ripor, uggla, 
renhorn, och lekatt.

figur 67. Nästa sida, över: Ytterligare ett fotografi från Norder-Sandtjärn vid Storlien med den karakteristiska siluetten av 
Ernstkumlet i bakgrunden (se även figur 89). Bergsten ser på detta fotografi ut att vara relativt ung och tidsperioden är 
säkerligen före det att han förvärvade Enaforsholm 1908. Här var han säkerligen en s.k. luftgäst vid Ernst Westerlunds 
klinik vid sidan av att vara jägare. Hans fågelhund, en pointer med namn som för oss idag är okänt finns med på många 
fotografier. foto: AWB (E 297).
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figur 68. Nedre bilden: Bergsten och hans medhjälpare Gustav Olsson utanför kåtan på södra åkern. De är på väg att 
jaga. I Olssons hand är de båda irländska settrarna, Hej och Lord, kopplade. Bergsten bär en tunn sommarjacka med 
puffärmar, men är under den, som vanligt, propert klädd. Bilden är svårdaterad. Han har uppvridna mustascher som på 
så många andra fotografier där han varken framstår som ung eller gammal. Skäggstubben har fått en grå ton på ömse 
sidor om hakspetsen. Kanske är han i dryga 60-årsåldern. foto: AWB (E 235).
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figur 69. Dalripor (troligen eftersom fjäderdräkten är rödaktig). Odaterad målning av Bergsten. Sannolikt är motivet från 
Enaforsholm där den idag hänger. foto: Hans Antonson 2 september 2013.



grosshandlaren som fotograf och konstnär 69

figur 70. Detta fotografi visar Bergsten vid god vigör. Inte ett grått stänk syns i mustaschen men samtidigt har han 
fått en viss rondör vilket tyder på att fotografiet inte har tillkommit direkt vid förvärvet av Enaforsholm. Det finns 
flera fotografier tagna vid samma tillfälle. Det som gör dem intressanta är jaktkläderna. Han har kortskaftade 
kängor under byxorna. Under kavajen finns en rutig väst med guldlänk och under den skjorta och slips. Utanpå 
har Bergsten en rock med rutigt foder, påfallande likt de engelska. Rocken saknar ärmar och armarna täcks istället 
av en vidhäftande cape. På huvudet sitter hatt med fjäder. Vid foten ligger en de två engelska settrar vi vet att han 
hade. foto: AWB (privat fotografi).
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figur 71. Över: Den ena av Bergstens båda irländska settrar, Hej eller Lord, tittar in genom fönstret till Bergstens jaktstuga 
nedanför Silverfallet. Bergsten håller geväret i handen. Intill står Gustav Olsson som var anställd hos Bergsten och som ofta 
var med på jakterna. Fotografiet är beskuret. foto: AWB (E 034).

figur 72. Under: Samma motiv som föregående figur. Förändringarna är inte så stora sedan Bergstens tid. Vegetationen har 
endast ändrats en aning kring huset. foto: Pär Vik, 3 september 2013.
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figur 74. Några glada jägare har precis fällt en älg, sannolikt tillsammans med Bergsten på östra sidan av 
Enan. Från vänster står Lars Mölner son till Johannes (hotellägare i Enaforsholm), i mitten står Anders Olsson 
från Åsabyn och till höger samen Jonas Norberg. Antingen är det Norbergs egen hund eller Bergstens hund 
Tass som sitter på älgen. Det är en nordisk spetshund, även kallad norrlandshund. Den påminner mycket om 
dagens gråhund eller jämthund, korthårig med rullad svans. foto: AWB (E 078). 

figur 73. Vilt fanns direkt 
inpå Bergstens knut. Här har 
han fotograferat en dalripa 
i vinterskrud vid Lillån en vin-
terdag när vattnet är fruset 
och snön har fallit. Det ser 
nästan ut som om Lillån är 
tömd på vatten. Fokus är på 
fågeln men trots detta kan 
Enan skönjas i bakgrunden. 
Riporna utgör antagligen de 
enda detaljerade fotografier 
Bergsten har av vilda djur. 
På ett annat fotografi avbil-
das ett bo med spräckliga 
ägg. foto: AWB (E 022).
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Jordbruk 
Jordbruket i Jämtland dateras åtminstone till 
bronsålder (1800–500 f.Kr.) även om spåren ökar i 
mängd under yngre järnålder (500–1050 e.Kr.). Det 
är från denna tid den första fasta bondebebyggel-
sen är känd från Västjämtland, bl.a. genom gravfält 
i Klocka och Bunnerviken nära Ånnsjön. Från sen 
Vikingatid, ca 900 e.Kr. sker en kraftig bebyggel-
seexpansion i Jämtland som sträcker sig ända till 
Västjämtland. Den pågick ända fram till Digerdö-
den 1350 e.Kr. då många gårdar lades öde. Spåren av 
dessa kallas numera för Ödesbölen och finns idag 
bevarade i större andel än i övriga Sverige. Jordbru-
ket efter 1500-talet var boskapsdominerat. Om det 
är en skillnad från tiden före Digerdöden är ännu 
inte klarlagt. Ett uttryck för animalieekonomin är 
fäbodbruket. Det är ett sinnrikt sätt att utnyttja de 
stora utmarksresurserna långt från gården. Det vi 
idag menar med fäbodbruk är att mjölkhantering 
har förekommit på platsen. Djuren fördes till fäbo-
darna i mitten av juni månad och hämtades hem i 
slutet av september. En gård kunde ha flera fäbodar 
som utnyttjades samma säsong (sommarfäbodar, 
höstfäbodar). Vid fäbodarna fanns kor, får, getter 
samt någon häst och där tillverkades bl.a. messmör 
för det egna hushållet. I Enaforsholms närhet finns 
inte mindre än sju fäbodar belagda, Enaforsvallen, 
Härvallarna, Snasahögvallen, Brattåsvallen, Opp-
dalsvallen, Grubbvallen och Rensjövallen. Under 
1600-talet var det framförallt korn som odlades i 
Jämtland även om också höstråg förekom. Enafors-
holm kan i princip sägas vara en av jordbrukets ab-
soluta utposter i Västjämtland. Jordbruksklimatet 
är generellt mycket kärvt i Jämtland och i Väst-
jämtland är det än värre. Redan 1808 skrev Ena-
grius att ”man i [Jämtland] hafwer jemnare köld 
och längre winter, hwaraf kälen twingas djupare 
ned, och följakteligen i den mon mera förswagar 

jorden [... att] denne ortens hemmans-förmoner i 
åker och äng med mera, på långt när icke [kan] 
ställas i jemförelse, emot de södra orterne”.81 Skogs-
tillväxten är också mindre och det finns särskilt 
svåra frostförhållanden i enaforsområdet för både 
trädrötter och åkergrödor. 

Laga skifteskartan från 1880, 1885–88 är första 
gången där källorna visar hur jordbruket såg ut i 
Enaforsholm. Utgår vi från att Jens Stensaas var 
den som startade jordbruket 1871 måste man säga 
att han inte låg på latsidan. Förvisso brukades re-
dan delar av södra Holmen som hästfoderslåtter-
mark (äng) kring 1828. Stensaas hade en åker om 
2,31 ha vilken låg fördelad på tre platser. Ängsmar-
kerna omfattade 1,88 ha plus 4 ha ängsmarker norr 
om Holmen. När väl Bergsten kom till Enafors-
holm i oktober 1908 var det således ett litet jord-
bruk han anlände till. Olof Lidén har berättat att 
den öppna marken omfattade ca 6 ha. Även om 
hela Sverige i princip var karterat på 1800-talet är 
det inte vanligt att man från samtiden har kunskap 
om hur landskapet såg ut sett från sidan. Men tack 
vare Bergstens fotografier vet vi mycket mer. Åker-
markerna bar ingen säd utan vallhö som slogs till 
vinterfoder. Även ängsmarkerna slogs. Det fanns 
grisar, kor, getter och häst på gården. Kossorna be-
tade förstås de marker som inte användes till något 
annat men betade även ängsmarkerna efter att höet 
hade bärgats. Att ängen efterbetades på detta sätt 
framgår tydligt av Bergstens fotografier där trädens 
kvistfria nederdel, så högt en ko når, avslöjar krea-
tursbetet. Bergsten valde att satsa på jordbruket 
precis som bl.a. Liljevalch hade gjort i Medstugan 
vilket framgår tidigare i boken. Han investerade i 
en ny ladugård som fortfarande finns kvar och i en 
ny bostad åt rättaren Lidén och hans familj. 

figur 75. Nästa sida, överst: Fröken Maria Lindström håller i en låda potatis invid kanten av Enan nära Rättarebostaden. 
Sannolikt är de båda andra kvinnorna Bergstens s.k. ”jungfrur” som skötte hushållet och Gustav Olsson som håller i 
hackan. Bergstens irländska settrar finns som vanligt med i bild. foto: AWB (E 038).
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figur 76. Under: Anders Lidén håller i tömmarna till Grålle. Han var bror till rättaren Olof Lidén d.ä. vars barn Tilda och 
Olof sitter på hölasset. Barnen är unga och därför torde bilden vara tagen 1912 eller några år därefter. foto: AWB 
(E 081).
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figur 77. Arrendatorn Erik Nilssons familj räfsar och hässjar hö på den stora åkern norr om Lillån. I förgrunden ligger 
Bergstens båda engelska settrar. Fotografiet är taget mellan 1908 och 1912. foto: AWB (E 086).

figur 78. Nästa sida, över: Snasavallen tillhörande Handölbönderna. Två knuttimrade fäbodstugor med torvtak finns i 
bildens högra del och invid den hitersta står en häst. Såväl hässjor som hankgärdesgårdar syns i bortre delen av bilden. 
Det var således inte endast får och getter som höll gräset kort utan också lien. Idag går vandringsleden i skogsbrynet och 
spår syns av åtminstone två fäbodstugor. Men ytterligare en större slåtteräng, idag beväxt med björk, låg nära Bergstens 
jaktstuga, söder om den lilla bäcken som förenar sig med Ingolvån. foto: AWB (E 092).

figur 79. Nästa sida, under: Fjällkor betar den sydvästra sidan av Holmen. Bakom en av korna framskymtar tjurens stora 
horn. foto: AWB (E 110).
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figur 80. Transport av tre getter i båt till nytt bete. Troligen är det Olof Lidén d.ä. som ror. Bergstens ena engelska setter tittar 
på medan den andra simmar bakom båten. Mitt i älven syns en avlång stenvall som säkerligen hade använts för att styra timmer 
vid flottning. foto: AWB (E 160).
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figur 81. Plöjning på åkern söder om Stora huset. Rättaren Olof Lidén d.ä. står bakom tömmarna till Grålle. Den andra hästen 
var Johannes Mölners, men vem som står bakom tömmarna till denna är okänt, möjligen sonen Olof Lidén d.y. foto: AWB 
(E 080).
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Samer
Samer är Europas enda ursprungsbefolkning enligt 
FN-organet ILO. 1977 uttalade Sveriges riksdag att 
samerna var ett ursprungsfolk, men ILO-konven-
tionen är märkligt nog inte undertecknad ännu. 
Flera av Bergstens fotografier föreställer samer i 
olika situationer. För Bergsten måste deras annor-
lunda livsstil ha varit i det närmaste exotiskt, något 
som man i Skåne eller Stockholm i bästa fall kunde 
läsa om i böcker, sällan uppleva i verkligheten. Helt 
plötsligt genom förvärvet av Enaforsholm blev kon-
takten en realitet. Bergsten blev samernas granne. 
Hans nyfikenhet är stor. Det är uppenbart att han 
har återkommit många gånger och tagit nya foto-
grafier. I Åsabyn fanns flera kåtor vid sekelskiftet 
1900. En beboddes av Jöns Fjällberg, en annan av 
Jonas Norberg med familj. Den senare finns med 
på flera av Bergstens fotografier, ofta framför kå-

tan. Endast ett tiotal fotografier har tagits utanför 
kåtaområdet. Tre olika motivgrupper återger deras 
sysslor, fiske i älven, renavskiljning och insamling 
av skohö. Bergsten blev så pass intresserad av den 
nya kulturen att han lät Norberg uppföra en kåta 
på Enaforsholms södra åker invid det västra båthu-
set. Den finns med på ett flertal fotografier. Idag är 
den borta, men spåren av kåtan lär fortfarande på 
1960-talet ha synts.

Samernas dokumenterade historia i västra 
Jämtland är dessvärre inte så stor som man skulle 
önska och därför utgör fotografierna värdefull källa 
till kunskap. Samer fanns i de västjämtska fjällen 
vid 1600-talets mitt enligt historieverket Jämtland 
och Härjedalens historia. Men de arkeologiska un-
dersökningarna av samiska grav- och boplatsfynd 
på Vivallen i Härjedalen, ger betydligt äldre da-

figur 82. Antagligen är detta ett fotografi från invigningen av den kåta som Jonas Norberg uppförde på beställning av 
Bergsten. Han, hans fru och deras båda barn sitter i sina högtidsdräkter och dricker kaffe. Av andra fotografier framgår 
att kåtan byggdes på åkern söder om Stora huset, i kanten av skogen, intill båthuset. foto: AWB (E 065).
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teringar, 1000- och 1100-talen, vilket gör det san-
nolikt att samer fanns i Västjämtland redan före 
1600-talet. Fale Burman skrev att samerna kallades 
för finnar av norska och jämtländska fjällbor. Se-
nare historiska källor är knappa men där framgår 
exempelvis att samerna skötte sina renar, dyrkade 
sina (av)gudar, samt använde sin trollkonst och 
sina trummor. Enstaka samer skattade redan på 
1600-talet men antalet skattande samer ökar i käl-
lorna under 1700-talet. Vissa uppgifter ger vid han-
den att förhållandet mellan bönder och samer inte 
var konfliktfritt. Fortfarande idag har det i vissa 
delar av Jämtland funnits oenighet mellan samer 
och privata skogsägare avseende att samerna enligt 
sedvänja har betesrätt på skogsägarnas mark. Detta 
ledde 1998 till en rättstvist, det s.k. Rätanmålet, vars 
dom vanns av markägarna. Samerna överklagade 

domen 2007 med historiska bevis på sedvanerätten, 
vilket ledde till att Hovrätten rev upp den gamla 
domen 2011 och återförde ärendet till tingsrätten,82 
där ärendet ännu inte har avgjorts.

I Västjämtland, norr om Tångböle och väs-
ter om Gevsjön, ligger Finnån, Finntjärnen och 
Finnberget, namn som troligen vittnar om samer-
nas närvaro i området. Detsamma gäller namnen 
Lapp åsen och Lappåsbäcken som påträffas i kanten 
av Sönner-Rensjön, norr om Enafors station. Vid 
fjällinventeringen av fornlämningar i Åre kommun 
påträffades spår av kåtatomter, härdar, förvarings-
anläggningar och offerplatser vilka samtliga är en 
del av det samiska kulturarvet. Idag finns nio same-
byar i Jämtland och två i Härjedalen varav Han-
dölsdalen, Tossåsen och Mittådalen ligger närmast 
Enaforsholm.83 

figur 83. Maria Lindström har åkt vagn med Bergsten till familjen Jonas Norberg vid vintervistet i Åsabyn. Jonas håller 
en nordisk spetshund, även kallad norrlandshund, i koppel, men Bergstens båda irländska settrar är okopplade. Rättaren 
Olof Lidén d.ä. håller tömmarna till hästen Grålle. Sannolikt är fotografiet taget före första världskriget eftersom Marias 
kjollängd är lång. foto: AWB (E 068).
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figur 84. Ovan: Jöns Fjällberg även kallad ”Rik-Jöns” står framför sin kåta med Snasahögarna i fonden. Bakom kåtan 
ser man en åker med hässjestörar som kantas av en grusväg. Till vänster om kåtan längre bort i en liten skogsöppning 
framskymtar banvallen. Platsen har identifierats som liggandes längst i väster i Åsabyn, men är idag så pass igenväxt att 
samma milsvida utsikt inte längre kan beskådas. foto: Nils Thomasson (E 306).

figur 85. Nästa sida, över: Vem pojken på bilden är framgår inte av fotografiet. Men samma pojke finns med på flera 
fotografier med spö och håv. Spöet är långt och vid metning når man antingen långt ut eller långt ner (om man står högt 
upp). Här står han vid Fjösforsen som den övre delen av forsen kallades eftersom den låg invid Sommarladugården, 
dvs. fjöset. foto: AWB (E 179).

figur 86. Nästa sida, under: Samma motiv som föregående figur. Att förgrunden inte ser exakt ut som på Bergstens 
fotografi hänger inte bara ihop med att vinterisarna modellerar om stränderna genom att flytta på stenar, utan också 
på att detta är platsen där sten till Sommarladugården hämtades 1915 (se figur 98). Utöver detta har ön till höger i bild 
mer vegetation än tidigare. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 87. Över: Samer på skidor vid renslakt i Åsabyn. Renkon på bilden har en koskälla runt halsen och är kopplad, 
eventuellt med lasso. Personerna på bilden är inte identifierade. Den sittande hunden är antagligen en lapphund. foto: 
AWB (E 118).

figur 88. Under: Åter hemmet efter insamling av skohö. Varken platsen eller personerna är identifierade men flickan till 
höger kan vara Jonas Norbergs dotter och då torde platsen vara Åsabyn. foto: AWB (E 041).
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Landskap
Landskap ligger i tiden, så pass i tiden att Europa-
rådet har tagit fram en landskapskonvention som 
Sverige ratificerade 2011.84 Det betyder att landskap 
måste beaktas vid all myndighetsplanering som 
på något sätt omfattar mark, exempelvis vid byg-
gande av bostäder och vägar. Inledningsvis skrev 
jag att sekelskiftesturisten (1900) reste till Jämtland 
för att bl.a. konsumera vackra vyer/landskap. Vid 
en sökning i Kungliga bibliotekets litteraturdata-
bas, Libris, på termen landskap i boktitlar mellan 
1890 och 1910, ser man att det är först 1895 som 
termen dyker upp. Men då handlar det om det 
äldre administrativa begreppet landskap, såsom i 
exempelvis landskapet Jämtland vilket alltså inte 
är detsamma som uttrycket landskapet i Jämtland. 
Under perioden blir landskapsbegreppet egent-
ligen aldrig vanligt och boktitlarna handlar mest 
om det administrativa landskapet eller om pano-
rama och sevärdheter där det senare speglar två 
äldre landskapsbetydelser. Dels det visuella som 
var stort inom landskapsmåleriet i Holland och 
England på 1500- och 1700-talen samt inom anglo-
saxisk 1900-talsforskning där landskap betraktas av 
någon utifrån, exempelvis en konstnär eller turist. 
Dels den mer traditionella betydelsen där landskap 
betraktas inifrån av de människor som bor där och 
som delar värderingar, traditioner och arbete. Den 
senare betydelsen har åtminstone medeltida röt-
ter i Norden och har sedan länge ett starkt fäste 
inom nordisk forskning. Människors arbete med 
marken resulterar i olika former i landskapet så-
som åkerterrasser och odlingsrösen vilket inom 
den nordiska 1900-talsforskningen har beforskats 
flitigt, exempelvis stenmurar och dess funktioner 
såsom hägnader, stenupplag, dränering och gräns-
markeringar. Men bara för att forskning har påvisat 
en lång nordisk landskapstradition betyder det inte 
att begreppet som sådant används av gemene man. 
Tvärt om visar forskning att inte alla människor 
idag använder begreppet, varför det är högst san-
nolikt att det var likadant på Bergstens tid.85 Om 
Bergsten någonsin använde begreppet landskap 
eller om han använde den betydligt vanligare ter-
men natur, är egentligen ointressant idag eftersom 
landskap, sett utifrån hur forskare idag använder 

termen, var det som stod i centrum för en stor del 
av Bergstens fotografier med dess fjäll, sjöar, skog, 
myrmark, åkermark, människors arbete med mar-
ken, vilda djur, boskap osv.

Bergstens fotografier kan kategoriseras inom 
både den visuella och den traditionella landskaps-
betydelsen. Han var både turist och markägare. 
Som turist konsumerade han landskap betraktat 
utifrån, exempelvis avbildade han fjällen på det sätt 
som dåtidens människor föreställde sig att fjällen 
skulle se ut. Som markägare och deltidsboende var 
han engagerad i jordbruksdriften av sin västjämt-
ska gård där han bl.a. investerade stort i jordbru-
kets byggnader. Han saknade förvisso traditioner 
och rötter i det jämtländska landskapet, men sam-
tidigt inte okunnig om jordbruk eftersom han i sin 
barndom säkert hade fått hjälpa till med driften av 
styvfaderns och moderns gård i Skåne. Det följer 
en viss logik att han således också avbildade går-
dens arbetssysslor. 

Utan att generalisera för hårt tycker jag mig 
påfallande ofta se att landskapsfotografer och land-
skapsmålare från tiden efter sekelskiftet 1900 ute-
lämnade människor i motivet. Där handlade det 
inte alltid om att avbilda landskap i betydelsen vad 
som skapar landskap, dvs. det dagliga arbetet med 
redskap och boskap. Istället handlar det om resul-
tatet av det dagliga arbetet, exempelvis en åker där 
landskapet betraktas utifrån. Många av Bergstens 
fotografier visar också det senare, en mäktig natur 
utan tydliga spår av människan. Kanske betraktade 
han som så många andra naturen som orörd, även 
om vi idag vet att det knappast fanns någon orörd 
natur på den tiden. Redan då betade domesticera-
de renar fjället, fäbodbruket var fortfarande utbrett 
med bete på fäbodvallen och i skogarna, det be-
drevs myrslåtter lite här och var och skogen fälldes 
för sågindustrin. Men Bergsten fotograferade på-
fallande ofta även det landskap som så uppenbart 
var präglat av människan, med bebyggelse, sten-
röjda åkrar, slåtter, betande boskap och sist men 
inte minst, människor som arbetar i landskapet. 
Det är kvinnor som räfsar hö, fäbodjäntor som 
sköter djur, män som plöjer alternativt röjer sten 
med häst osv.
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figur 89. Föregående sida, över: Bergsten poserar med sin pointer vid Norder-Sandtjärnen, Storlien, redo för fågeljakt. 
Oklanderligt klädd med uppvridna mustascher. Bergsten är smärt vilket tyder på att fotografiet sannolikt är taget vid 
en av hans vistelser som luftgäst hos Ernst Westerlund, dvs. före det att han förvärvade Enaforsholm. I bakgrunden syns 
den karakteristiska siluetten av Ernstkumlet. På berget i bakgrunden syns tydligt stora öppna gräsbärande partier med 
buskar emellan, vilket tyder på att landskapet betades. Detta är den enda bild där det tydligt framgår vilken negativteknik 
Bergsten använde. Tvärs över fotografiet löper nämligen en ljus linje vilket återspeglar att glasplåten spruckit. Fotografiet 
är beskuret. foto: AWB (E 309).

figur 90. Föregående sida, under: Samma motiv som föregående figur. Landskapet har ändrats rejält. På berget är det 
liftar och slalombackar som fångar ögat. Mellan slalombackarna växer en skog av gran och björk ända upp till kalfjället. 
Det finns inte längre ett spår av de tidigare betesmarkerna förutom de röjda och betesputsade slalombackarna. Mellan 
stugbyn och bergskammen är det en stigning om 240 meter. I sjön kan turisten fiska genom s.k. put-and-take. foto: Hans 
Antonson 3 september 2013. 

figur 91. Ovan: Panorama över gården flankerat av fjällen. Fotografiet är taget från Bergstens utsiktstorn. Före Bergstens 
tid låg där en utsiktspaviljong som var byggd för att turisterna skulle kunna konsumera vackra vyer på ett bekvämt sätt. 
Fotografiet måste vara taget relativt sent eftersom träden börjar skymma utsikten. Till följd av hög ålder och dålig balans 
kanske Bergsten inte längre orkade sig uppför backen till utsiktstornet lika ofta som förr och därför inte heller brydde 
sig om igenväxningen och de begynnande skymda vyerna. Människor är frånvarande i bilden. Bakom Stora huset syns 
häcken runt trädgården tydligt, båthuset i bortre delen av södra åkern är uppförd och det förefaller som om ett litet hus till 
höger om Lillstugan har uppförts (idag sammanbyggd med Lillstugan). Till vänster om båthuset ligger en stor hög som inte 
finns kvar idag. Det torde vara resterna av Bergstens kåta (se figurerna 68 och 82). foto: AWB (E 195). 
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figur 92. Lillån en bit nedströms stenvalvsbron. Vattenståndet är högt och mycket lite av klipporna syns. Där granen sticker 
upp syns den lilla ö som delar Lillån i två flöden. Den är i det närmaste trädfri. Ingen vegetation skymmer bebyggelsen. 
Bilden är beskuren. foto: AWB (E 194).
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figur 93. Samma motiv idag som föregående figur. Vattenytan är betydligt lägre än tidigare och därför syns klipporna tyd-
ligare än på Bergstens bild. Bebyggelsen, gårdstunet och stora delar av Snasahögarna skyms helt av den vegetation som 
har tillkommit under knappt 100 år. Perspektivet är inte exakt, egentligen borde fotografiet ha tagits ca en meter till vänster 
för att de båda bilderna skulle ha ett identiskt geografiskt utsnitt och perspektiv. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 94. Även detta fotografi visar de vida vyerna i Enaforsholm med Storsnasen till vänster vars topp (1 463 m.ö.h.) näs-
tan täcks av moln, till höger är Getvalen (1 322 m.ö.h.) och i mitten Silverfallet (Ingolvån). Men samtidigt visar fotografiet 
ett aktivt produktionslandskap, dock utan några personer i bild. Fotografiet är taget från åkern norr om Lillån med betande 
vita fjällkor med svarta fläckar. Till vänster om vägen syns hässjestörar och en betande häst. I förgrunden Bergstens båda 
irländska settrar, Hej och Lord. Eftersom bete sker på vallen och det samtidigt är löv på träden, hässjorna är tomma och 
snö syns på Storsnasens topp torde bilden vara tagen sent på hösten då höet tagits in och djuren inte längre betar på 
utmarkerna. foto: AWB (E 220).
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figur 95. Detta är utan tvekan ett av Bergstens favoritmotiv. Fotografiet är taget från västra kanten av Enans nedre fors, 
norr om Lillån. Man kan spekulera i varför vattendrag fascinerar. Sannolikt beror det på att sceneriet är i ständig föränd-
ring, att motivet så påtagligt förändras såväl för stunden som över årstiderna. I bakgrunden syns tomma hässjestörar och 
betande boskap. De flesta av korna är sannolikt av lantrasen fjällko. Dessa fanns med både bruna och svarta fläckar.
Lövträden är nästan helt avlövade vilket tyder på att det är senhöst. Ladan som finns med på så många andra fotografier 
syns inte här utan har antagligen rivits, vilket ger en indikation på att fotografiet hör till de yngre. Gåva till herr John Strand-
berg som i sin tur torde ha donerat det till akademien 1955. foto: AWB (E 205).
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figur 96. Den första snön har lagt sig över Enaforsholm. Människorna är frånvarande. Bilden är tagen där det gamla 
sågverkets utloppsdike löper ut i Lilltjärn invid det östra båthuset. Fortfarande syns någon form av träkonstruktion som hör 
ihop med detta. Bergsten lät senare bygga en bro där. I bakgrunden syns Lillåns utlopp med dess steniga strandkant och 
till höger den näst intill trädfria höjd där Bergsten har stått och tagit fotografiet (se figur 36). foto: AWB (privat fotografi).
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figur 97. Samma motiv idag som föregående figur. Vattenytan är betydligt högre än tidigare och därför syns inte lika 
mycket av den bortre stranden vid Lillåns mynning. Där båten låg förtöjd har vegetationen tagit över, sannolikt har Lilltjärn 
grundats upp på denna plats. Bergsten lät även bygga en bro över utloppsdiket som skymtar fram bortom björkarna. Ve-
getationen har kraftigt förändrats och därför gick det inte att exakt fotografera platsen ur samma perspektiv som Bergsten 
gjorde. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 98. Sten körs upp ur Lillån för byggnad av sommarladugården 1918. Ladugården finns inte kvar idag, bara hus-
grunden med en rejäl ansamling av brännässlor på en fläck där antagligen gödselstacken har stått. Huset som syns på 
bilden kan ha varit en smedja. Byggnaden restaurerades 2008 men fönster saknades fortfarande i september 2013. 
Hästen Grålle på fotografiet blev 26 år och var av norskt ursprung. foto: AWB (E 027).
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figur 99. Arbete på åkervallen. Fotografiet visar höhässjning på den stora åkern norr om Lillån mot väster. Det är familjen 
till dåvarande arrendatorn, Erik Nilsson, som lägger hö på den långa hässjan. Fotografiet är således taget före 1912 då 
Nilsson slutade. foto: AWB (E 087).
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figur 100. Ett naturskönt sceneri vid Lillåns tillflöde, alldeles bakom ladugården. Bergsten har stått på en kal häll några 
meter väster om den gamla stenkistan som användes till träbron på Stensaas tid. I bakgrunden syns den övre forsen i Enan, 
där idag landsvägsbron går. Stränderna är täckta av blommor. Fotografiet är beskuret. foto: AWB (E 140).
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figur 101. Samma motiv som föregående figur. Fotografiet är taget senare på året men det blommar fortfarande. Forsen 
vid landsvägsbron skyms idag av buskar och träd. foto:  Hans Antonson 2 september 2013.
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Nöjen
På Enaforsholm finns några fotografier av nöjes-
karaktär. Några visar besök vid sevärdheter, några 
visar rodd på Enan och andra visar skidåkning. Det 
finns uppgifter om att Bergsten hade ett biljard-
bord på Enaforsholm, men det finns inte med på 
något fotografi. Några fotografier avbildar dans så-
väl vid utsiktstornet på höjden, kring midsommar-
stången och utanför Nystugan (Bläckhornet). De 
är alla välarrangerade med de dansande prydligt 
uppställda i genomtänkta poser för att inte bilder-
na skall bli suddiga vid exponeringen. Om dessa 
begivenheter finns ett brev som Maria Lindström i 
september 1921 skrev vid en ålder av 50 år till bl.a. 
sin mamma Beda. Av brevet framgår att hon under 
en sommar hade ansvar för två ungdomar, Ella och 
Karin. 

Brevet inleds med en beskrivning av en fest i 
Godtemplarhuset i Handöl med kaffeservering och 
dans. Till Handöl tog man båt mot betalning. Med 
en lätt anstrykning av storstadsfason skriver hon 
att ”[…] Karin hade vi försökt på allt sätt få förstå, 
att någon jämförelse med ungdomen söderut och 
här, ej kunde göras och skildrat dem, de manliga 
särskilt, i allt utom fördelaktig dager. Men kan man 
tänka sig, kommo de ej båda två, dagen därpå, och 
låto mig veta, att de haft så gränslöst roligt, och att 
gossarne varit så trefliga och fina. […] – Men hör 

och döm sedan: Det var en nykterhetsfäst”. Brevet 
ger en fingervisning om att kretsen kring Bergsten 
inte var absolutister och att det var med en viss för-
våning det konstaterades att tillställningen i god-
templarhuset var alkoholfri. Men gammal är äldst 
som Lindström senare uttryckte sig eftersom det 
även fanns andra typer av danstillställningar i om-
givningarna med en högre grad av supande. 

Den första och de två sista danstillställningarna 
beskrivs ingående i brevet. Maria Lindström orga-
niserade dessa på logen (sannolikt en del av ladu-
gården som Bergsten byggde 1912) med tillstånd av 
”herr Bergsten”. ”Den 9de Juli var första dansafto-
nen på logen och sedan har det dansa[t]s tills höet 
togs in.”

Av brevet framgår att man pyntade dansbanan 
med björklöv och blommor och att det inlednings-
vis var Johannes Mölners dåvarande dräng som ge-
nomförde flera av arrangemangen med exempelvis 
insamling av pengar till musikanterna. Ordning 
och reda stod dock ”gamla fröken på gården” för, 
”[m]an rår ej för, att man är liksom litet respekt-
ingivande”. Den 13 augusti kom det 80 gäster som 
vardera betalade 1,50 kr vilket gladde spelmännen. 
Som en överraskning bjöd Enaforsholmsborna på 
kaffe med dopp vid 00:30-tiden ackompanjerat av 
stort jubel bland gästerna ”[…] och de som voro 

figur 102. Midsommardans kring maj-
stången på gräsmattan intill Rättarebo-
staden med Storsnasen i bakgrunden. 
Framförallt är det kvinnor och barn som 
dansar. Bilden är svår att datera, men 
antagligen kan det vara ca 1925–27 
eftersom man ser lite mer av benen på 
vissa av kvinnornas klänningar samtidigt 
som den sitter lite lösare kring barmen. 
På denna bild ser man också nackdelen 
med den ortokromatiska film Bergsten 
fotograferade, då den svenska flaggans 
färger ser inverterade ut. foto: AWB 
(E 232).
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litet påstrukna, blefva i ett helnyktra”. Fröken 
Lindström hade dessutom skrivit två sånger ”Kaf-
fetåren” och ”Dansen på Enaforsholms loge”, den 
sista om 32 verser. Även Ella och Karin framförde 
en egenhändigt författad sång som tack för allt ro-
ligt Maria Lindström hade låtit dem göra. Dansen 
slutade 04:00. Helgen därpå genomfördes den sista 
logdansen på Enaforsholm. Den skulle bli något 
särskilt. Flickorna och fröken planerade tombola 
med 330 lotter varav 29 nitlotter och resten vinster 
samt ett teaterstycke. Material beställdes med tåg 
från Stockholm och Enaforsholmarna sydde ko-
stymer. Maria Lindström skulle föreställa madame 
Anderson med sina tre barn, Djurgårds-Kalle, 
Djurgårds-Amanda och Petronella där alla sjöng 
till musik på positiv. Kläderna liknar Lindström 
vid trasor som hörde hemma i en lumpbod på Öst-
erlånggatan. Det blev mycket muntert och skrat-
ten många. ”När vi gjorde vår entré i log-dörren 
pågick dansen som lifligast, men den slutade tvärt 
vid positivets jämmerliga låt och synen af oss. Kal-

le drog vefven allt hvad han orkade, Amanda, den 
slynan, började genast ha fasoner med pojkarne 
och åbäka sig, glömmande bort alla förmaningar 
och Petronella sen, som jag strängeligen sagt till, 
att ej vika från min sida, utan följa mig hvart jag 
gick och hålla sig fast i min fina satinkjol. For hon 
inte straxt iväg med första bästa pojke och gjorde 
sig till för hvem som helst, blott de hade ett par 
synliga byxor på sig. […] Jag hade fullt sjå att hålla 
reda på slynorna, som inte brydde sig ett dugg 
om, hur jag än skrek och ropade. Tillställningen 
avlöpte emellertid väl och dansen slutade 05:30 till 
en sång framförd av Maria ”Han sprang till skogen 
där var en sjö, Han vill ej lefva, han måste dö.” I 
brevet till sin mor skriver Maria att ”Ni kan tänka 
Er, hvad det var för dem här uppe, att få vara med 
om något dylikt, som aldrig förut händt, det är 
sparsamt med nöjena här i fjällbyggden”. Dans 
för de anställda och deras släktingar beskrivs inte 
i brevet, men det är sannolikt att sådana tillställ-
ningar genomfördes.

figur 103. Dans vid utsiktstornet. Vid detta tillfälle förefaller det mer ha varit bygdens ungdom som dansade, kanske var 
det så man klädde sig vid de logdanser som Maria Lindström beskriver i sitt brev. Fotografiet är relativt tidigt, kanske 1912, 
eftersom kvinnorna kombinerar blus med lång kjol och samtidigt har ”Selma Lagerlöf-frisyrer” som var på modet kring 
1910 och några år därefter. Gåva till akademien 1992 från fru Gunhild Söderbaum. foto: AWB (E 233a). 
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figur 104. Bergsten åker skidor. Han har kraftigt uppvridna mustascher och flankeras av en nordisk spetshund och en 
engelsk setter. I handen håller han endast en stav vilket var det gängse sättet att skida. Han är smärt på bilden vilket gör 
det troligt att den är från hans första år på Enaforsholm, kanske 1908–10. Bergsten är klädd i en kraftig vadmalsjacka 
med skinnkrage och på huvudet har han en pälsmössa. foto: AWB (E 037).
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figur 105. Stationsmästare Wetterquist med fru och fosterdotter på Utsiktspaviljongen över Enan. Notera den vackra 
plattsättningen framför. Flera av dessa stenar finns fortfarande kvar liksom en stensatt gång dit. Utsiktspaviljongen saknar 
det tak med spiran som finns på ett flertal andra kort. Det är fortfarande oklart om taket och spiran vid detta tillfälle inte 
ännu hade tillkommit eller om det hade avlägsnats. Fotografiet torde vara taget ca 1910–12. foto: AWB (E 273).
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figur 106. Ovan: Fröken Maria Lindström är ute på en nöjesrodd vid Lillåns mynningsvik i Lilltjärn. Med sig har hon 
Bergstens båda engelska settrar. Av hennes kläder att döma är fotografiet taget kring 1909–10. Dateringen stödjs också 
av att Stallet, gamla ladugården och bryggstugan fortfarande finns kvar, dvs. före 1912. Ishuset finns inte heller med på 
bild, men väl Ateljén. Det är oklart vem roddaren är, men eftersom fotografiet är tidigt kan det mycket väl vara den förste 
arrendatorn, Erik Nilsson. Men plommonstopet som pryder hans huvud tyder dock på att det är Gustav Olsson. foto: 
AWB (E 274).

figur 107. Nästa sida, över: Tillsammans med Bergstens engelska setter tittar Maria Lindström fram ur Drömmarnas grotta 
i kläder snarlika de på föregående bild. Det är en naturlig grottformation mitt i Enans fors under den plats dit Bergsten 
lät flytta utsiktspaviljongen. Sekelskiftesturismen behövde uppenbarligen mer att uppleva än bara vackra vyer och därför 
skapades turistiskt intressanta sevärdheter, kanske spetsade med någon historia i nationalromantisk stil. I grottan finns idag 
flera inskriptioner, bl.a.”Drömmarnes grotta 1886”, ”Quinnohiertat 1888”, ”Brage Höyem 25/8 1893” och ”Maria Arvid 
1895”. Fotografiet är beskuret. foto: AWB (E 182).

figur 108. Nästa sida, under: Samma motiv idag som föregående figur. Den enda påtagliga förändringen som syns jäm-
fört med ca 100 år tidigare är att det stora skifferblocket inte längre ligger på sned till höger i bild. foto: Hans Antonson 
2 september 2013.
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figur 109. Segling en relativt vindstilla dag på Ånnsjön när seglet slackar. Det hade emellertid varit omöjligt att fotogra-
fera samma motiv i blåst då bilden hade blivit suddig på grund av dåtidens långa exponeringstider. Personen är inte 
identifierad, men det kan vara Bergsten som sitter där med sina båda irländska settrar. Personen har en skärmmössa på 
huvudet och håller upp en ljus tygnäsduk i handen. foto: AWB (E 042). 
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Konst
Vår kunskap om Bergstens hobbymåleri är i det 
närmaste obefintlig. Han utövade den uppenbar-
ligen redan före köpet av Enaforsholm. På en auk-
tion 2005 såldes nämligen en tavla signerad ”AW 
Bergsten 1891” (se figur 128) där motivet är en 
hund, sannolikt av rasen pointer, troligen lokalise-
rad till Stockholms innerskärgård. Utropspriset låg 
på 500 kr. Men det var sannolikt i och med köpet 
av Enaforsholm som måleriintresset tilltog. Där 
spenderade han 2,5 månader varje sommar mellan 
1909 och 1935 och ibland även på vintern. Det fanns 
således tid för kontemplation framför staffliet långt 
bort från storstaden. Sommarstugan (traditions-
enligt boningshus sommartid) lät han inreda till 
ateljé, vilket också är namnet på huset idag. Flera 
konstverk har tillkommit under tiden i Enafors-
holm. Hans hobby kom rent tekniskt att utvecklas 
avsevärt under de dryga 40 år han målade. 

Vännen, direktör Johan Strandberg, berättar att 
Bergstens hem ”dignade” av tavlor och att han var 
självkritisk avseende det egna konstnärskapet.86 Av 
ett fotografi från Stora rummet på övervåningen i 
Stora huset, Enaforsholm (se figur 46), framgår att 
detta inte var en överdrift. När professor Malm-
ström kom till Enaforsholm i juli 1955 påträffade 
han en stor mängd tavlor ”uppstaplade i en hög” 
i ateljén, som under akademiens ledning hade om-
vandlats till logement för fjällvandrare och skolung-
domar. Det framgår tydligt att han inte tyckte att 
tavlorna behandlades på ett tillräckligt respektfullt 
sätt eftersom han skriver att de förvarades ”i ett oel-
dat förrum med trasigt fönster […] som man måste 
gå igenom för att komma till logementsrummet”.87 

Det går att spekulera i om Bergsten blev inspire-
rad av sin konstnärlige granne på Waldemarsudde, 
prins Eugen. Även om de inte umgicks privat och 
han dessutom hade ett horn i sidan till prinsen kan 
han inte ha undgått prinsens måleri. Prinsens slott 
byggdes av Ferdinand Boberg och blev inflyttnings-
klart 1905 (Boberg ritade även det galleri som bygg-
des åtta år senare). Prinsen och Bergsten var grannar 
i ca 36 år. Det finns en rad av prinsens målningar 
över Waldemarsuddes närområde, exempelvis På 

utgående från 1906 som visar en skärgårdsbåt i far-
leden nedanför det nya slottet, Kvarnen, höstkväll 
från 1908, Marskväll. Grindstugan, Waldemarsudde 
från 1916, Ljusglinder från staden målad 1927 från 
parken in mot staden, Bourdelles Herakles i snö en 
skulptur i parken från 1931. Bergsten bör då och då 
ha sett prinsen utöva sitt konstnärskap utomhus. 

Bergsten målade framförallt i olja på duk men 
det finns några tavlor som är gjorda på annat un-
derlag såsom masonit respektive papper. Även an-
dra typer färger användes, sannolikt gouache. Hur 
han återgav motivet låter jag här vara osagt, men 
klart är att han i vissa fall använde sig av en förlaga. 
I Bergstens ena fotoalbum finns två fotografier som 
är identiska med två av hans tavlor som hänger på 
Enaforsholm. Det handlar inte bara om ett visst 
utsnitt utan proportionerna är desamma. Använde 
han den Camera obscura-teknik som konstnärer 
redan på 1500-talet utnyttjade, dvs. att man kalke-
rar av eller skissar en upp- och nedvänd ljusbild av 
motivet som projiceras på en vägg, var det Albrecht 
Dürers (1500-talet) rutnätsteknik där konstnären ser 
originalet genom ett rutnät och där kopian indelas 
med samma rutnät fast i en annan skala, eller var 
det Camera lucida-tekniken som växte fram under 
1800-talet där konstnären tittar genom ett prisma 
som projicerar motivet på duken varpå stödje-
punkter kunde ritas in? 

Hur många tavlor Bergsten färdigställde vet vi 
inte, men på Enaforsholm hänger 30. Uppenbarli-
gen finns fler i privathem. Av de tavlor vi känner 
till finns samtliga utom två med i denna bok. På 
ett fotografi ser vi Bergsten posera uppe på kalfjäl-
let invid ett vattendrag med palett i hand bakom 
duk och staffli (se figur 112). Platsen gick inte att 
återfinna vid ett besök i september 2013. Enligt 
nuvarande kunskapsläge finns emellertid endast 
ett konstverk som avbildar kalfjäll. Betyder det att 
Bergsten mest målade inomhus i sin ateljé utifrån 
förlagor? Frågan förblir obesvarad. Befintliga tavlor 
visar att han framförallt målade av naturen, gärna 
blommor och djur, men på vissa tavlor förekom-
mer också enstaka personer. 
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figur 110. Utloppet av Lillåns västra gren. I bakgrunden syns Lilltjärn. Bilden torde vara tagen på försommaren 
efter lövsprickningen eftersom det rinner förhållandevis mycket vatten i ån, något som upphör under sensomma-
ren då den blir uttorkad. Dåtidens kamerateknik hade svårt att återge moln på ett bra sätt varför de syns som 
dis. Granarna ser glesa och spetsiga ut jämfört med de som växer i centrala och östliga Jämtland. Det är san-
nolikt granens eget sätt att skydda sig mot tunga snötäcken utan att få grenarna knäckta. foto: AWB (E 158).

figur 111. Samma motiv som föregående figur. Bergsten har målat en mer eller mindre exakt kopia av fotogra-
fiet. Sannolikt är den inte gjord på fri hand utan med hjälp av någon beprövad kopieringsteknik som konstnärer 
genom historien har använt sig av. Målningen ger också en bild av landskapets färger. Dessutom hade den 
dåvarande kameratekniken svårt att återge moln, vilket dock Bergsten har fångat. foto: Hans Antonson 2 
augusti 2005.
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figur 112. Bergsten poserar framför sitt staffli på fjället tillsammans med sin engelska setter. I förgrunden rinner en bäck 
och i bakgrunden till vänster syns några buskar. foto: AWB (E 299).
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figur 113. På denna kroki har Bergsten avbildat Venus i ett traditionellt svenskt skärgårdslandskap. Venus 
är kärleksgudinna i den romerska mytologin och ett av hennes attribut är snäckan. Kanske blev Bergsten 
inspirerad av Venus och Mars en målning från Pompeji i vilken Venus ligger i en snarlik, fast spegelvänd, 
position. Denna målning är antagligen den bästa som Bergsten har gjort med avseende på skuggspel 
och ljussättning. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 114. Slåtterblommor (Parnassia palustris) och lingonris från 1929. Tavlan är intressant eftersom fyra fönsterru-
tor speglas i glasvasens fot. Den enda plats i Enaforsholm med så många fönsterrutor på rad var på övervåningen 
i Stora huset. Idag är fönstren utbytta och har en annan indelning. Tavlan gjordes åtta år före Bergstens bortgång 
och kanske innebär denna spegelbild att han inte längre målade ute i Ateljén. Sex år efter tillkomsten av denna 
tavla ledde hans krämpor till att han inte längre kunde hålla i en pensel. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 115. Föregående sida, över: Bergsten sitter i sin enspända karriol på Waldemarsudde, sannolikt på en av terrasserna 
nedanför hans dåvarande bostad. Invid står kusken Carl Johan Persson med en av Bergstens hundar, en ulmerdogg, sannolikt 
vid namn Roy. På andra sidan vattnet, syns Finnboda och Kvarnholmen. Området är obebyggt sånär som på några enstaka 
byggnader vid stranden. Fotografiet är taget 1899 då Persson både anställdes och slutade som kusk. foto: AWB (E 292). 

figur 116. Föregående sida, under: Denna målning av Bergsten från 1906 är i det närmaste identisk med det föregående foto-
grafiet. Intressant är att Bergsten har bytt ut kusken mot en av sina pointrar, sannolikt den som finns med på ett flertal fotografier 
från Storlien i Jämtland (se figurerna 89 och 124) och från Stockholm. Det säger en del om Bergstens relationer till människor 
respektive djur, antagligen var hans hundar betydligt viktigare än tjänstefolket. foto: Hans Antonson 2 september 2013.

figur 117. Ovan: Denna målning är gjord i Enaforsholm och daterad till 1911, tre år efter att Bergsten förvärvade fastigheten. 
Avbildat är klätt (ett åkerogräs), prästkrage, skogsklöver, ljung, brudborste, liten blåklocka, rölleka, färgkulla, älggräs och 
troligen ängsvädd samt fjällvedel. Endast den gula färgkullan är odlad, resten är vilda, och flera dessutom hävdgynnade. 
Anmärkningsvärt är att Bergsten har målat klätt. Om blommorna kommer från omgivningen runt Enaforsholm, vilket är troligt, är 
detta en av de nordligaste kända förekomsterna av klätt i Sverige vars nordligaste förekomst idag är Mälardalen. foto: Hans 
Antonson 2 september 2013.
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figur 118. Följande två uppslag utgör ett collage av Bergströms målningar som hänger på Enaforsholm. Här ses en rad 
naturmotiv med djur och blommor. Bl.a. Lillåns nedre fors, den lilla gölen vid Holmens södra ände, får på fäbodbete, 
rosor, stockrosor och solrosor. Skärgårdsbilder med näckrosor, fåglar på is, badande kvinnor, uggla, räv, hästar, bl.a. 
en marockansk ryttare och harar. De flesta ser helt färdigbearbetade ut medan andra förefaller vara halvfärdiga. foto: 
Hans Antonson 2 september 2013.
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Hundar
Flera personer vittnar om att Bergsten var en stor 
djurvän. Bergstens läkare, Nils Antoni, omtalade 
hans ”vänlighet mot djur. Han hade alltid en massa 
hundar, som han vårdade ömt. Det var något av en 
djurvänlig misantrop i hela hans väsen, en väsens-
typ som icke är så sällsynt. Den fanns exempelvis 
både hos von Heidenstam och Strindberg”.88 Fram-
förallt var det hästar och hundar som låg Bergsten 
närmast hjärtat och hunden, allt mellan en och 
tre, fanns där som ständiga följeslagare. Vi vet inte 
mycket om hans hundar. De finns med på de flesta 
av Bergstens fotografier. Några av hundarna vet vi 
namnen på, Roy, Hej, Lord, Tass, Käck och Lizzy. 
Bergström och Danell skriver i vår artikel i Vid fjäl-
lets fot att det är typiskt att tiken bär ett flicknamn, 
vilket de menar är ett mönster som är mer uttalat 
idag än förr. Det är inte en enkel uppgift att utifrån 
fotografierna försöka beskriva en viss kronologi 
samt vilka hundar Bergsten omgav sig med, men 
här görs ett försök. Tolkningen av hans hundar är 
bl.a. gjord utifrån två äldre hundböcker, dels Sund-
ströms Handbok för hundvänner,89 från 1889, dels 
Hamiltons Kännetecken för de flesta Hundraser,90 
från 1900.91

En av Bergstens äldsta hundraser var dels en 
pointer, dels en ulmerdogg. Av den senare ra-
sen förefaller han ha haft minst två. På några av 
Bergstens fotografier har hunden vita tecknen på 
bröstet vilket emellertid förefaller saknas på andra 
bilder, bl.a. bilden där hunden står invid en kar-
riol på Waldemarsudde (se figur 115). Mot slutet 
av 1800-talet hade man ännu inte bestämt sig vad 
hundrasen formellt skulle heta och därför finns det 
många benämningar, bl.a. ”Stor Dansk Hund”, 
”Great Dane”, ”Dansk Hund”, ”Dänische Dogge”. 
Men år 1900 benämns den ”Grand Danois” vilket 
den fortfarande heter. Ulmerdogg var benäm-
ningen på en färgvariant av grand danois. En av 
Bergstens båda grand danois hette Roy. Det var en 
mycket stor hund, som en liten kalv, vilket fram-
går av flera fotografier bl.a. när hunden står invid 
en vagn på Enaforsholm (se figur 115). Det är nog 
också Roy som finns avmålad på två av Bergstens 
tavlor (se figurerna 117 och 125).

Engelsk setter är en annan hundras som finns 
med på många fotografier. Den har en ljus päls 

som är en aning lurvig med mörka öron. På en av 
Bergstens tavlor har den målats i en ljusgul färg. På 
flera fotografier förekommer två, bl.a. på åkern vid 
höskörd (se figur 31), vid Enaforsholms station (se 
figur 8), i båten (se figur 106) osv. Den ena har en 
fläck över höger öga och den andra en över väns-
ter och den senare var troligen Käck. Fläckarna var 
sannolikt svarta eller mörkbruna. Att bara en av 
dessa hundar finns med på flera fotografier indike-
rar att den andra har dött. Hundrasen är en stående 
fågelhund och togs fram av engelsmannen Edward 
Laverack för jakt på hönsfågel, bl.a. ripa, vilket vi 
vet att Bergsten jagade. På ett annat fotografi syns 
Bergsten skida med två hundar (se figur 104). Den 
högra är antagligen en engelsk setter och torde vara 
Käck och den andra är en renvallarhund, dvs. en 
nordisk spetshund eller norrlandshunden som den 
också kallas. Den påminner mycket om dagens 
gråhund eller jämthund, korthårig med en rull-
lad svans. Den finns med på flera fotografier, både 
när Bergsten är gammal respektive yngre vilket är 
en indikation på att det rör sig om två olika hun-
dar. Den yngre torde vara hunden Tass. Tass färger 
var sannolikt olika nyanser av grått med mörkare 
partier och vita fläckar. Som valp kom den bort-
sprungen till Enaforsholm där Bergsten tog hand 
om den, som det skulle visa sig, för gott. Till vän-
nen Erik Melchert skrev Bergsten en dikt om hun-
den med tillhörande pennteckning: 

Ja Tass han var ett snille
Bland alla hundar små,
Han visste vad han ville
Och hvart han skulle gå,
När tjufpojksblicken lyste
Uti hans ögonvrå,
Och han af glädje myste,
Då tänkte han uppå
Ett sätt att skifvan klara
I något skojigt spratt,
Han kunde knepig vara
När oskuldsfull han satt.

figur 119. Bergstens pennteckning över hunden Tass. käl-
la: Akademinen. 
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På flera fotografier förekommer irländska settrar. 
De hade relativt lång päls som borde ha varit enfär-
gat röd-kastanjebrun. På fotografierna är de myck-
et mörka, näst intill svarta, men eftersom Bergsten 
använde sig av ortokromatiska glasplåtar där röd 
färg i det närmaste återgavs som svart (se kapitlet 
om Jämtländskt foto), torde det stämma bra. I en 
intervju med Olof Lidén d.ä. kallar han dem för 
”Röda pointrar”.92 På några fotografier följer hun-
darna med Bergsten på jakt där han ser ut att vara 
i sin krafts dagar (se figur 61), och på några andra 
är hundarna unga (se figur 122). Hundrasen är en 
stående fågelhund och togs fram på Irland för jakt 
på hönsfågel, bl.a. ripa. De båda hundarna hette 
Hej och Lord.

Den andra av Bergstens tidigaste hundraser 

var pointer. Han hade hunden redan innan han 
förvärvade Enaforsholm, eftersom den finns 
med på fotografier från Waldemarsudde från 
1898 liksom på några fotografier från Storlien där 
Bergsten poserar framför Norder-Sandtjärn med 
Ernstkumlet i bakgrunden (se figur 124). Där har 
han dessutom en smärt figur vilket senare kom att 
ändras. Det är inte otänkbart att bilden är från en 
av hans resor som luftgäst hos läkaren Ernst Wes-
terlund. På tre av Bergstens målningar finns en 
pointer med. En tillsammans med en ulmerdogg 
varav den ena är utanför Waldemarsudde, och en 
tredje ensam (se figurerna 125, 116 och 129). På de 
två förra är pointern återgiven i brun färg och på 
den tredje i svart. Sannolikt rör det sig om två 
olika hundar.

figur 120. Åtminstone fyra kort är tagna vid samma tillfälle varav detta är ett. En togs från baksidan där hunden Roy står 
på trappan till gavelfarstun och Bergsten sitter bakom tömmarna, ett annat där Maria Lindström sitter i slänten ned mot 
Lillån i mörk klänning (se figur 39), ett tredje där Roy står och hänger på Bergsten som sitter i vagnen med fötterna vända 
åt sidan. Slutligen detta fotografi som är tagen från exakt samma position som den senare, men riktad så att Gästflygeln 
(Akademiflygeln) syns istället för gavelfarstun. Bergsten sitter åt sidan även på denna bild och bakom honom syns sannolikt 
hans båda jungfrur som skötte hushållet. På verandan till Gästflygeln står Maria Lindström i mörk klänning. Ishuset med sin 
fina takspira syns i bakgrunden och ulmerdoggen Roy ligger på gräsmattan. Stora husets båda ingångar hade vardera 
två trädgårdssoffor. foto: AWB (E 222).
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På ett annat fotografi syns två släthåriga 
stövare (se figur 33) där den ena troligen 
är en smålandsstövare. Enligt litteraturen 
brukade den senare vara mörkbrun med 
vita partier. Stövare är drivande jakthundar 
särskilt lämpade för räv- och harjakt. Troli-
gen har Bergsten också haft en Sankt bern-
hardshund vid namn Lizzy. Men även andra 
hundar finns med på Bergstens fotografier 
exempelvis en lapphund som finns med på 
en av Bergstens fotografier från en renslakt i 
Åsabyn (se figur 87) samt samen Jonas Nor-
bergs Norrlandshund (se figur 83).

figur 121. Ovan: Bergsten är gammal på detta fotografi. Hans mustasch är grå och inte längre uppvriden som förr och 
han har fått rynkor. Vid hans fötter sitter den nordiska spetshunden Tass. Vid Marias kappslag hänger ett sorgeband. 
Bakom tömmarna sitter Olof Lidén d.y. och hans systerson Åke Andreasson. Fotografiet är från tiden mellan 1931–35 och 
kommer från en samtida fotosvit om fyra fotografier (jämför med figur 27). foto: AWB (E 270).

figur 122. Nedan: På detta fotografi finns en viss antydan till Bergstens åldrande genom att mustaschen börjar ljusna. Han 
sitter bredvid sina irländska settervalpar. På ett annat fotografi syns de båda valparna när Tilda, dotter till rättaren Olof 
Lidén d.ä., matar en kalv. Tildas ålder gör att fotot bör dateras till ca 1911. foto: AWB (E 262b).
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figur 123. Bergsten är ute och ror med sina vuxna irändska settrar. Toften på vilken Bergsten sitter har höjts upp så 
att han nästan sitter i höjd med relingen. Antagligen ett ålderstecken. foto: AWB (E 287).

figur 124. Bergsten poserar med sin pointer vid Norder-Sandtjärn, Storlien, redo för fågeljakt. I bakgrunden syns 
den karakteristiska siluetten av Ernstkumlet. På ett snarlikt kort (se figur 67) ser han ung och smärt ut. Antagligen är 
kortet från tiden innan Bergsten förvärvade Enaforsholm. foto: AWB (E 297).



118 grosshandlaren som fotograf och konstnär

figur 125. En tavla signerad A.W. Bergsten 1902. Det är samma hundar som finns med på figurerna 25 och 124. På 
denna bild ser man vilka färger hundarna hade. Hundarna finns i en skärgårdsmiljö och det är inte otänkbart att det var 
Stockholms skärgård som Bergsten reste till för rekreation innan han förvärvade Enaforsholm. Vid Waldemarsudde hade 
han sin motorbåt Brage förtöjd med vilken han brukade ge sig ut i innerskärgården. Sannolikt har Bergsten även i detta 
fall använt sig av fotografier som förlaga. På flera fotografier från Stockholms Stadsmuseum har hundarna snarlika poser 
(se figur 126). Möjligen är det ulmerdoggen Roy till vänster. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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figur 126. Bergstens båda hundar framför Kvarngården, det hem på Waldemarsudde som kom att bli hans sista. Det är 
sannolikt ulmerdoggen Roy och en av hans fågelhundar som ligger i gräset. Kopian är daterad till 15 mars 1899, men 
fotografiet är antagligen från året innan eftersom det är löv på träden och blommor i gräset. foto: AWB, Stockholms 
Stadsmuseums arkiv C 3109 (F 47151). Tillstånd för publicering EB 237/2013.



120 grosshandlaren som fotograf och konstnär

figur 127. Dessa båda hundar saknas på andra fotografier. Det är två släthåriga stövare (se figur 33) där den högra tro-
ligen är en smålandsstövare. Fotografiet visar även skuggan av fotografen Bergsten i sin hatt samt den stora lådkameran 
på stativ. foto: AWB (E 279). 
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figur 128. Till vänster: Här framgår att Bergsten målade redan när han bodde i innerstan i Stockholm. Bilden är sannolikt 
från Stockholms innerskärgård och visar en hund av rasen pointer. Högst troligt en av de tre som sprang mellan hjulen på 
Bergstens karriol på väg mellan Waldemarsudde och kontoret inne i staden. foto: Metropol Auktionshus, 4 september 
2004.

figur 129. Till höger: Denna målning av Bergsten hänger på Enaforsholm och föreställer en hund av rasen pointer. Hun-
den har sannolikt varit hans egen men påminner endast delvis om några av de pointrar som finns på hans fotografier. 
Halsbandet återfinns på föregående figur. foto: Hans Antonson 2 september 2013.
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Kommersiella vykort 
och illustrerade tidskrifter
Den tidiga turismen i Jämtland ledde av naturliga 
skäl till kommersiell fotografering. Dels för turis-
ten att ta med sig hem som en souvenir (eller min-
ne som betydelsen är på franska) eftersom kamera 
inte var var mans egendom och dessutom oerhört 
otymplig. Dels att skicka iväg för att uppmärk-
samma att hen minsann har besökt en viss plats, 
gjort eller upplevt något. Det senare är en form av 
lättsamt skryt som idag är föremål för kritik och 
som vi från vår egen tid känner igen via olika inter-
netsidor såsom Facebook och Instagram. Men tack 
och lov för dåtidens lättsamma skryt eftersom de 
utgör en del av vår historia där vykorten berättar 
om vilka intryck dåtidens turister ansåg intressanta 
att vidareförmedla. Detsamma kommer säkerligen 
även att gälla dagens massfotograferande.

Det finns många vykortsfotografier från tiden 
kring förra sekelskiftet eftersom företeelsen som 
sådan nådde enorm popularitet. Det finns en upp-
skattning om att inte mindre än 20 miljoner vykort 
skickades kring år 1901 och 48 miljoner 1904.93 De 
kan idag påträffas såväl i antikvariat som hemma 
i album. Egentligen är det ett vanligt foto, men 
vid framkallningen kopierades de på vykortspap-
per med linjer på baksidan för exempelvis adressat. 
Påträffar man sådana fotografier i album kan man 
misstänka att det har funnits en tanke om att de 
kanske skulle användas som en gåva, ett minne. De 
kommersiella var dock långt ifrån alltid kopierade 
på fotopapper utan vanligen tryckta på kartong. De 
hade ofta ett namn tryck på bildsidan över företeel-
sen eller platsen samt namnet på landskap och sock-
en. I bästa fall går det också att se vem som är foto-
graf, vilket företag stod för tryckning, vilket förlag 
som gett ut vykortet och vilket nummer vykortet 
har i förlagets serie. Men vanligen saknas denna typ 
av information. Ett sätt att datera vykortet är ge-
nom poststämpeln, eller om avsändaren har daterat 

sitt vykort. Då får man ett s.k. terminus post quem, 
dvs. att vykortet är minst lika gammalt som dater-
ingen. Alla avsändare daterade emellertid inte sina 
vykort och poststämplar är sällan fullständiga. De 
kan vara utsmetade och suddiga eller ibland bara till 
del applicerade på frimärket och vykortet. Vissa av 
Bergstens fotografier är kopierade på vykortspapper 
och sannolikt har det funnits flera av samma motiv. 

Vykorten visar framförallt storslagna vyer, pa-
noraman med fjäll. En riktig storsäljare har varit 
naturfenomen, framförallt vattenfall och forsar, 
exempelvis Brudslöjan på norska sidan gränsen 
samt Handölsforsen. Men det förekommer också 
motiv över intressanta byggnader exempelvis hotell 
och pensionat såsom Enaforsholm, Enafors hotell, 
Klocka pensionat väster om Ånn, Anderssons pen-
sionat i Hålland, Duveds hotell, Grand i Åre m.fl. 
Även annan bebyggelse förekommer såsom fäbo-
dar, byar och tågstationer. Samer i olika situationer 
finns också med, bl.a. ”K.M.A:s ålderdomshem för 
Jämtlandslappar” i Hålland. Några vykort är i ef-
terhand kolorerade. Det går inte att säga huruvida 
färgerna är med verkligheten överensstämmande, 
men i vissa fall torde så vara fallet. 

Vid sidan av vykort fanns även olika illustre-
rade tidskrifter vars syfte var att berätta om och 
visa hur Sverige såg ut. Exempelvis Svenska Familj-
Journalen, Julstämning, Illustrerad Tidning/Ny Il-
lustrerad Tidning, För svenska hem – illustrerad fa-
miljetidskrift, Saga, Idun samt Vecko-Journalen (se 
figurerna 17, 18 och 131). För Västjämtland hade 
Svenska Turistföreningens tidskrift samma funktion. 
Gemensamt är att de innehöll reportage om olika 
landsändar i Sverige som var illustrerade med trä-
snitt, litografier och/eller fotografi. De utgör idag 
ett oerhört värdefullt historiskt källmaterial som 
kan visualisera vad andra samtida källor (exempel-
vis kartor) inte kan. 

figur 130. Nästa sida, över: Vykort över ”Enaforsholm och Snasahögarne”, troligen 1890-tal. Blicken fångas nästan ome-
delbart av fjällen, det panorama som dåtidens turister kom för att konsumera. Men det syns inga människor som betraktar 
landskapet. På höjden står utsiktspaviljongen där turisten kunde avnjuta utsikten. Mitt i bilden syns Stensaas sågverk som 
byggdes 1877. Stora huset, Härbret och Sommarstugan (Ateljén) syns på bilden liksom stallet, den gamla ladugården och 
en byggnad vid Enans strand. Vägen över Lillån utgjordes av en träbro. Fotograf okänd, (privat samling).
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figur 131. Under: Kolorerat fotografi från 1912 ur tidningen Julstämning från 1914. Fortfarande, knappt 20 år se-
nare jämfört med föregående figur är det landskapets vyer i kombination med det av människan tuktade landskapet 
tidskriften väljer att visa upp. På vägen står en person och hitom Härbret står ytterligare tre. Inga spår syns längre 
av sågverket som revs 1907. Bergstens utsiktstorn har ersatt utsiktspaviljongen. Rättarebostaden är uppförd. Den nya 
ladugården håller på att byggas samtidigt som den gamla är på väg att nedmonteras. källa: Akademien.
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figur 132. Över: Vykort över ”Storlien, Turisthyddan”. Att fjällvandra låg i tiden för den övre medelklassen. Den geogra-
fiska positionen är emellertid missvisande. På väg till Blåhammaren från Rundhögen passerade man denna raststuga 
som låg i Gräslidfjällets nordvästra del. Den har inte längre samma utseende, men ligger fortfarande på samma plats. 
På berghällen sitter en flicka. Odaterat vykort, men säkerligen taget omkring 1900–10. foto: N.J. Carlsson, Mörsil, no 
55, (privat samling). 

figur 133. Under: Kolorerat vykort över ”Snasahögarne från Enaelfven”. Antagligen är det fotograferat från en plats 
uppströms Enan, norr om dagens landsvägsbro. Avsändaren daterade kortet till 12 december 1902. Axel Eliassons 
Konstförlag, Stockholm Nr. 3091. Fotograf okänd, (privat samling).
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figur 134. Över: Vykort över ”Handölsälfven vid Handöl” daterat av avsändaren till 1911. En kort bit nedströms forsen 
förgrenar sig älven i ett flertal flöden med många mellanliggande öar. Långt bort i högra delen sticker Handöls lapp-
kapell upp som en liten ljus fläck. En hel del åkrar och slåttermarker fanns vid denna tid på öarna. Idag är de flesta helt 
beskogade. Fotografiet är taget nedanför den brant som avgränsar platån där bl.a. Hanriis café idag ligger. foto: Nils 
Thomasson, Köfra, no 246, (privat samling). 

figur 135. Under: Vykort över Skurdalsporten sex kilometer nordväst om Storlien. Det är en av de gamla farlederna 
över fjället mellan Östersund och Trondheim. Där ligger också den mytomspunna ”Stenen i Grönan dal” som Jonas 
Renhorn ägnade sin akademiska avhandling år 1733. foto: L. Aune, Storlien, (privat samling).
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figur 136. Till vänster: Vykort över ”Handöls lappkapell, Enafors” vilket naturligtvis är fel eftersom det ligger i byn Handöl. 
Kapellet byggdes 1808 för både samer, bybor och täljstensarbetare och renoverades till 200-årsjubileet. förlag: Gustaf 
Edgren, Söderhamn, (privat samling).

figur 137. Till höger: Vykort över ”K.M.A:s ålderdomshem för jämtlandslappar, Hålland”. Det invigdes 1908 av Kvinnliga 
Missionsarbetarna, en stockholmsrörelse startad 1894. Fotograf okänd, (privat samling).
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figur 138. Till vänster: Kolorerat vykort över ”Övre Handölsforsen”. Troligen från sekelskiftet 1900. Fotograf okänd. Gran-
bergs konstindustri Aktiebolags Förlag. Stockholm no. 12, (privat samling).

figur 139. Till höger: Vykort över ”Brudslöjan”. Vattenfallet ligger i Norge, nära Teveldalen, straxt intill landsgränsen och 
är ca 24 meter högt. Avsändaren har daterat det till 1904. Fotograf okänd. Wisénska bokh. (Jansson & Borgström), 
Östersund, (privat samling).
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figur 140. Över: Vykort över ”Turisthotellet i Enafors och Snasahögarne”. Det var inte alls ovanligt med vykort över 
hotell vid denna tid. Tvärs över kortets mit löper banvallen. Stora snödrevsstängsel i trä syns byggda vilka skiljer sig 
från hankgärdesgårdarna. Telegrafstolpar och hässjestörar syns också på bilden. foto & förlag: N. Thomasson, 
Köfra, (privat samling). 

figur 141. Under: Vykort över ”Storlien” daterat av avsändaren till 1903. Hotell och stationsbyggnader syns. I för-
grunden ligger Stalltjärn och i bakgrunden fjället Ernstkumlet. Fotograf okänd. Granbergs konstindustri aktiebolags 
förlag, Stockholm, (privat samling). 
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his book is first and foremost based on the 
photographs that the wealthy merchant 
A.W. Bergsten took over the course of a few 

decades after 1898. At that time, far from every-
one owned a camera – in fact it was an expensive 
hobby. It is unusual to have so many detailed pho-
tographs from one area, making this collection an 
interesting source of historical material. 

Most of the photographs are from western 
Jämtland, and more specifically the farm Enafors-
holms Gård. Bordering the mountains, this es-
tate marks the westernmost outpost of traditional 
farming. Around the turn of the 20th century, this 
area was also one of Swedish tourism’s earliest des-
tinations, largely thanks to Jämtland’s Tvärbanan 
rail line, which made it easy for the rich to travel 
here by train. Today, Enaforsholm is a modern 
guest house that welcomes everyone, from confer-
ence guests and researchers, to anglers, hikers and 
many more besides.

Bergsten’s collection comprises just over 200 
photographs, of which 85 are presented in this 
book. 31 of his paintings are also included, along 
with a number of other illustrations. Accompany-
ing the photographs and paintings is a background 
description of Bergsten’s childhood in southern 
Sweden and his life and business in Stockholm, not 
least as a neighbour to Prince Eugen at Waldemars-
udde in Djurgården.

The book is divided into various themes, main-
ly based on Bergsten’s photographs. The theme 
of Enaforsholm dominates, with ten sub-themes 
ranging from buildings, Sami and hunting to art 
and landscape. Other themes include Stockholm, 
people/portraits and postcards/tourism. Many of the 
photographs have recently been re-taken at the ex-
act same spot to highlight the differences and simi-
larities between then and now. More about Berg-
sten’s story can be found in the English summary at 
the end of the book At the Mountain’s Foot.

summary
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67 Bergsten med sin pointer vid Norder-Sandtjärn, Storlien, 
före 1908. Foto: AWB, E 297.

67

68 Bergsten med Gustav Olsson vid Enaforsholms kåta. 
Foto: AWB, E 235.

67

69 Målning av Bergsten, dalripor. 68

70 Bergsten i jaktkläder med engelsk setter. Foto: AWB, 
privat fotografi.

69

71 Bergsten vid jaktstuga nedanför Silverfallet. Foto: AWB, 
E 034.

70

72 Foto över samma motiv som figur 71, 2013. 70

73 Dalripa i vinterskrud vid Lillån. Foto: AWB, E 022. 71

74 Tre älgjägare på Enans östra strand. Foto: AWB, E 078. 71

75 Potatisupptagning på Enaforsholm invid Enan. Foto: 
AWB, E 038.

73

76 Hölass nära södra åkern på Enaforsholm, ca 1912. Foto: 
AWB, E 081.

73

77 Höhässjning på Enaforsholms norra åker, ca 1908–12. 
Foto: AWB, E 086.

74

78 Getter på Snasavallen. Foto: AWB, E 092. 75

79 Fjällkor på bete, Holmens sydvästra strand. Foto: AWB, 
E 110.

75

80 Getter i roddbåt på Enan. Foto: AWB, E 160. 76

81 Plöjning av södra åkern på Enaforsholm. Foto: AWB, 
E 080.

77

82 Jonas Norberg med familj vid Bergstens kåta. Foto: 
AWB, E 065.

78

83 Familjen Norberg vid vintervistet i Åsabyn. Foto: AWB, 
E 068.

79

84 Vykort över Jöns Fjällberg vid sin kåta i Åsabyn. Foto: Nils 
Tomasson, E 306.

80

85 Spöfiskande samepojke vid Enan. Foto: AWB, E 179. 81

86 Foto över samma motiv som figur 85, 2013. 81

87 Samer på skidor vid renslakt. Foto: AWB, E 118. 82

88 Samer med skörd av skohö, troligen vid Åsabyn. Foto: 
AWB, E 041.

82

89 Bergsten med sin pointer vid Norder-Sanntjärn, Storlien. 
Foto: AWB, E 309.

84

figur beskrivning sida figur beskrivning sida



136 grosshandlaren som fotograf och konstnär

90 Foto över samma motiv som figur 88, 2013. 84

91 Panorama över Enaforsholms gård från utsiktstornet. Foto: 
AWB, E 195.

85

92 Lillån, Stora huset och Snasahögarna. Foto: AWB, E 194. 86

93 Foto över samma motiv som figur 92, 2013. 87

94 Enaforsholms inägor från norr. Foto: AWB, E 220. 88

95 Enans nedre fors mot norr. Foto: AWB, E 205. 89

96 Lillåns utlopp i Enan. Första snön. Foto: AWB, privat 
fotografi.

90

97 Foto över samma motiv som figur 96, 2013. 91

98 Transport av husgrundssten 1918. Foto: AWB, E 027. 92

99 Familjen Nilsson hässjar hö på norra åkern, ca 1908–
12. Foto: AWB, E 087.

93

100 Lillåns tillflöde. Fotograferat mot norr. Foto: AWB, E 140. 94

101 Foto över samma motiv som figur 100, 2013. 95

102 Dans kring majstången vid Enaforsholm, ca 1925–27. 
Foto: AWB, E 232.

96

103 Dans kring utsiktstornet vid Enaforsholm, ca 1912. Foto: 
AWB, E 233a.

97

104 Bergsten på skidor ca 1912. Foto: AWB, E 037. 98

105 Wetterquist med familj vid utsiktspaviljongen, 1910–12. 
Foto: AWB, E 273.

99

106 Roddtur på Enan vid Lillåns utlopp, 1909–10. Foto: 
AWB, E 274.

100

107 Maria Lindström vid Drömmarnas grotta, 1909–10. 
Foto: E 182.

101

108 Foto över samma motiv som figur 107, 2013. 101

109 Segling på Ånnsjön. Foto: AWB, E 042. 102

110 Lillåns utlopp mot söder. Foto; AWB, E 158. 104

111 Målning av Bergsten över samma motiv som figur 110. 104

112 Bergsten med staffli på kalfjället. 105

113 Målning av Bergsten, Venus i skärgårdsmiljö. 106

114 Målning av Bergsten, Slåtterblommor och lingonris, 
1929. 

107

115 Bergsten på karriol på Waldemarsudde, 1899. Foto: 
AWB, E 222.

108
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116 Målning av Bergsten 1906 över samma motiv som figur 
115. 

108

117 Målning av Bergsten 1911 över ängsblommor och åker-
ogräs.

109

118 19 målningar av Bergsten  
fördelade på två bokuppslag 

110–
113

119 Pennteckning av Bergsten, jämthunden Tass. 114

120 Bergsten bakom tömmarna framför Stora huset vid Ena-
forsholm. Foto: AWB, E 222.

115

121 Bergsten och Lindström på förstukvisten till Stora huset,  
1931–35. Foto: AWB, E 270.

116

122 Bergsten med valpar (irländska settrar). Foto: AWB, 
E 262b.

116

123 Bergsten ror med sina irländska settrar. Foto: AWB, 
E 287.

117

124 Bergsten och pointer vid Norder-Sandtjärn, Storlien. Foto: 
AWB, E 297.

117

125 Målning av Bergsten, 1902. Två hundar i skärgårdsmiljö. 118

126 Bergstens två hundar vid Kvarngården, Waldemarsudde,  
ca 1899. Foto: AWB, Stadsmuseum, Stockholm.

119

127 Bergstens två hundar vid Enaforsholm. Foto: AWB, E 279. 120

128 Målning av Bergsten av hund i skärgårdsmiljö. 121

129 Målning av Bergsten av hund. 121

130 Vykort över ”Enaforsholm och Snasahögarne”. 123

131 Kolorerat fotografi över Enaforsholm ur Julstämning 1912. 123

132 Vykort över ”Storlien, turisthyddan”. 124

133 Kolorerat vykort över ”Snasahögarne och Enaelfven”. 124

134 Vykort över ”Handölselfven vid Handöl”. 125

135 Vykort över vandringsleden vid Skurdalsporten, Storlien. 125

136 Vykort över ”Handöls lappkapell, Enafors”. 126

137 Vykort över ”K.M.A:s ålderdomshem för jämtlandslappar, 
Hålland”.

126

138 Kolorerat vykort över ”Öfre Handölsforsen”. 127

139 Vykort över vattenfallet ”Brudslöjan”. 127

140 Vykort över ”Turisthotellet i Enafors och Snasahögarne”. 128

141 Vykort över ”Storlien”.
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D
enna bok har framför allt den rike grossandlaren A.W Bergstens fotografier i fokus vilka han 
tog under några decennier efter år 1898. Kameran var då inte var mans egendom, tvärt om, 
det var en dyr hobby. Att så många fotografier härstammar från ett och samma område och 

att dessutom fotografierna är så detaljerade är ovanligt och gör denna fotosamling intressant som 
historiskt källmaterial. 

De flesta av fotografierna härstammar från Västjämdand, närmare bestämt Enaforsholms gård. 
Gården ligger på gränsen till fjället och utgör idag den västligaste utposten av traditionellt jordbruk. 
Kring sekelskiftet 1900 var detta område också ett av den svenska turismens tidigaste besöksmål 
mycket tack vare att den jämtländska T värbanan gjorde det lätt för de som hade råd att resa dit med 
tåg. Idag är Enaforsholm ett modernt pensionat öppet för alla, såväl konferensgäster som forskare, 
sportfiskare, fjällvandrare och många fler. 

Bergstens fotosamling omfattar drygt 200 fotografier varav 85 presenteras i denna bok. Utöver 
detta visas 31 av hans målningar samt en stor mängd andra illustrationer. Vid sidan av fotografier 
och målningar finns en bakgrundsbeskrivning av Bergstens uppväxt i Skåne och hans liv och fö
retagande i Stockholm, bl.a. som granne till Prins Eugen på Waldemarsudde, Kungl. Djurgården. 

Boken är indelad i ett flertal teman som i huvudsak bygger på Bergstens fotografier. Tema Ena
forsholm dominerar med tio underteman, exempelvis bebyggelse, samer, jakt, konst och landskap. 
Vid sidan av dessa finns Stockholm, Personer/porträtt och Vykort/turism. Flera fotografier har återfo
tograferats, dvs. den exakta platsen har besökts idag för att skillnader och likheter mellan nu och 
då skall kunna bedömas. 

HAN S ANTON SON är docent i kulturgeografi vid Lunds universitet. Idag arbetar han med 
kulturmiljö- och kulturarvsfrågor och som chef och senior forsknings- och utvecklingsstrateg på 
konsultbyrån KMV forum AB i Stockholm och Linköping. Antonson har arbetat praktiskt med 
landskap på sin gård i Småland, administrerat landskapsfrågor vid olika stadiga myndigheter (Läns
styrelsen i Södermanlands län, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksdepartementet, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) och har fortsatt att forska om historiska och nutida landskap sedan 
licentiatexamen 2001, både vad gäller hur människor upplever landskap och hur landskap hanteras 
offentligt. På senare år har hans forskning allt mer kommit att kretsa kring klimatförändrings- och 
hållbarhetsfrågor, men han har aldrig helt lämnat forskningen om det historiska landskapet. 
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