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ABSTRACT 

The thesis deals with the fast and radical changes of villages and communities 

in the mountain area of Western Jämtland at the turn of the century. It de

scribes how these changes are reflected in architecture and settlements. 

The first three chapters give the background and describe the historical 

scene. There is also a passage describing the early activities of the Swedish 

Touring Club in Jämtland and the simple buildings which were put up to 

make the mountains more accessible for tourist purposes. Tourism and tou

rists are looked upon in a local, a national and an international perspective. 

The last three chapters are devoted to the main theme of the thesis: a de

scription and an analysis of the architecture and the buildings brought about 

by early tourism. 

The tourists, who came to hunt and fish, played a significant role in the de

velopment of the province and its settlements during the breakthrough of 

tourism. Some of them managed to acquire great territories where they built 

imposing wooden hunting villas in an architectural style foreign to this area. 

The owners of the villas were Swedes or Englishmen, most of them whole

sale dealers or timber-merchants. 

The majority of the hotels and boarding houses built in Western Jämtland 

were situated in Mörsil, Storlien and Åre. During a relatively short period 

Åre was transformed from a small farming village to a tourist resort of inter

national standing. At the turn of the century Åre was referred to as "a Swedish 

Davos" or "our Swedish Switzerland". 

The Jämtland of tourism, as it developed towards the end of the 19th 

century, was a setting for people belonging to a new social class. It was created 

to meet their needs and their ideals. It was not, as in the rest of Sweden, in

dustrialism, but tourism, that changed the traditional village scene. 



Landskap, jakt villor & kurhotell 



Vi behöfva eröfra Norrlands ofantliga tillgångar för var 
materiella kultur. Men vi behöfva äfuen för var andliga kultur 
bevara dessa oändliga,, ensamma vidder; där människan växer 
sig stor genom att känna sig liten. 

Ellen Key i Tankebilder, 1898 

Langt, långt ser man överallt; skogar; gula hjortronmyrary 

glittrande sjöar och älvar och blånande eller snöskimrande fjäll. 
Och luften smakar som champagne. 

Hugo Hamilton i Hågkomster, 1928 
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Förord 

Vid flera besök i Västjämtland under 1970-talet hörde jag talas 
om märkvärdiga byggnader uppförda på 1800-talet, mitt ute i 
ödemarken, av engelsmän eller stockholmare: slottsliknande 
byggnader med verandor och lövsågeri, med välordnade biblio
tek och fyllda vinkällare, med badrum och orkesterbalkong, 
med isbodar och riphus. Det berättades också om människor
na som uppfört dessa byggnader och bott i dem, om deras 
hundar och hästar och om deras väldiga bagage. 

I vilken mån var berättelserna sanna? I vilken mån var de 
fantasier och uttryck för folklig berättarlust? 

Sommaren 1982 uppsökte jag jaktvillorna Skalstugan, Med-
stugan och Bodsjöedet, alla belägna efter den gamla landsvägen 
till Norge. Efter vissa svårigheter hittade jag också villorna 
Landverk, Bunnernäset och Visjön. Sommaren därpå såg jag för 
första gången Rensjösätern, vid Norder Rensjön. Efter fyra 
timmars vandring över fjällhedar och sankmarker såg jag plöts
ligt jakt villan där nere i dalen, magnifik och rosafärgad. 

En sådan motsägelsefull iscensättning, en stor trävilla med 
tillhörande ekonomibyggnader bland fjällbjörk och lågväxan
de vide på en halv dagsmarschs avstånd från närmaste väg, 
föder tankar och funderingar. Och sommaren innan hade jag 
stått frågande inför ett flertal andra jaktvillor i Västjämtland. 
Intresset för dem tilltog. De jämtländska villorna och deras 
historia förde mig in i ett outforskat område. Mycket snart 
visade det sig att det inte fanns någon litteratur där svaren på 
frågorna kunde slås upp. 

Till en början tycktes det knappast finnas något användbart 
källmaterial och det som fanns var bara fragment. Att rekonst
ruera och förklara det sammanhang där jaktvillorna kom till 
har varit utgångspunkten för detta arbete. Det dröjde dock 
länge innan jag visste att rekonstruktionen gick att utföra. 

Men jaktvillorna var inget isolerat fenomen. De har ett all
deles klart samband med den tidiga turismen med hotellen, 
pensionaten och sanatorierna. För det naturliga och nödvän
diga sammanhangets skull behandlar avhandlingen därför 
också turismens historia i Västjämtland så som den utecklades 
i Mörsil, Storlien och Åre, tre samhällen med begynnande 
turism. Gästgiverierna och skjutsstationerna har lämnats utan
för framställningen. Deras historia går tillbaka till 1600-talet 
och är inte förknippade med den moderna turismen. 



Professor Folke Nordström gav mig helhjärtat stöd i arbetets 
inledningsskede. Seminariegruppen vid Institutionen för konst
vetenskap i Umeå har hjälpt mig att hålla arbetet igång. Hösten 
1986 förstärktes seminariet under två dagar med Göran Rosan
der, Oslo, Lars Stackell, Göteborg, Sture Balgård, Halvar 
Sehlin, Göran A Sjöberg och Leif Wigh, alla Stockholm, Sver
ker Sörlin, Umeå och Leif Jonsson och Björn Reuterswärd, 
Östersund samt kamraterna från Konsthistoriska kursen i 
Rom: Gun Schönbeck, Göteborg och Ulrich Lange, Uppsala. 

Sune Jonsson har svarat för det fotografiska arbetet, från om
sorgsfullt omhändertagande av gamla bilder till nytagningar 
långt ute i ödemarken. Rune Kjelson och Peder Seidegård har 
svarat för ritningar och kartor, Göran Carlsson för den grafis
ka formen och Margareta Järnfeldt har översatt den engelska 
sammanfattningen. Många fjällbor har generöst delat med sig 
av sina minnen, särskilt Erik Larsson, mera känd som "Erik 
i Mårtenlien". Anders Kempe, Hemsö, Rudolf Cronstedt, 
Stockholm och Oliver Nickalls, Chelsea har lånat ut privata 
handlingar och fotografier. Ett uppriktigt tack till dem alla. 

Framförallt tackar jag Anders Åman, som med stort engage
mang deltagit i avhandlingens framväxt, först med goda råd 
från Uppsala, och från hösten 1985 som handledare och profes
sor i Umeå. 

Umeå den 4 mars 1988 

Marta Järnfeldt-Carlsson 



Inledning 

Denna studie handlar om sekelskiftet och om snabba, genom
gripande förändringar av byar och samhällen i de jämtländska 
fjälltrakterna och hur dessa avspeglar sig i arkitektur och be-
byggelse. 

Hösten 1983, när avhandlingsarbetet påbörjades, var min 
avsikt att enbart skriva om de jaktvillor i Västjämtland, som 
jag gärna vill se som min stora upptäckt. Naturligtvis var 
villorna kända i sin närmaste omgivning, men hade någon för
sökt få en överblick av byggnadsbeståndet i dess helhet? Hade 
någon intresserat sig för jaktvillornas historia? Vilka var bygg
herrarna? Vilka motiv och ideal hade inspirerat dem att upp
föra storslagna hus långt från byar och vägar? 

Vid en första litteraturgenomgång fann jag en liten bok från 
1928 med titeln Engelska jägare i Frostviksf]ällen. Minnen från 
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aren 1889-91, skriven av Paul Permansson och en kort histo
rik från 1968 över Skalstugan, en av jaktvillorna, av historiker
na Holger Wichman och Gert Nyländer samt några mindre 
uppsatser i etnologi från Uppsala och Stockholms universitet. 
De handlar i huvudsak om jakt, fiske, handel och turism i det 
aktuella området. I en artikelserie av Per Nilsson-Tannér i 
Östersunds-Posten (juli 1971) om den gamla handelsvägen till 
Norge omnämns några jaktvillor. Samma författare skrev en 
artikel "Lorder och baroner i turismens barndom" i ett num
mer av tidskriften Turist Jämtland (2/1966). 

Det gick ganska lätt att konstatera, att endast ett fåtal av jakt
villorna fanns omnämnda i litteraturen. Några egentliga bygg
nadsbeskrivningar förekom inte. I en bebyggelseinventering 
från Jämtlands läns museum från 1978 är ett par av jaktvillor
na förtecknade. Mitt arbete började därför med uppmätning, 
fotografering och beskrivning av de villor jag kände till och 
parallellt därmed ett sökande efter andra jaktvillor i området. 
Det visade sig att de var betydligt fler än man kunde ana från 
början. Litteraturen omnämner endast de större villorna och 
ortsborna kände i allmänhet endast till dem som låg i den när
belägna fjälltrakten eller dalgången. Fältarbetet omfattade även 
intervjuer med äldre ortsbor, privatpersoner och personer som 
innehaft viktiga poster i kommunen. Det visade sig möjligt, 
att genom personliga upplysningar nå ända tillbaka till 1880-
talet. 

När ägarförhållandena blivit kartlagda vidtog arkivarbete 
och nya intervjuer. Eftersom arkivmaterialet måste sökas på 
många håll, i Sverige och England, dröjde det en tid innan jag 
fick överblick över dess karaktär, sammansättning och om
fång. Tidigt stod det klart att jaktvillorna hörde samman med 
den tidiga turismen och måste behandlas i sammanhang med 
den. 

Avhandlingens titel speglar den utvidgning av ämnet som så 
småningom skett. Jaktvillorna, de första kurhotellen och pen
sionaten i Västjämtland hör naturligtvis samman, eftersom de 
är en följd av samma nya och utifrån kommande intresse för 
det jämtländska landskapet. 

1880-talet, decenniet när Svenska turistföreningen grundades 
och järnvägen drogs genom Jämtland, har jag sett som en 
lämplig avgränsning bakåt. Framåt sträcker sig avhandlingen 
till 1915, då det första skedet av turismens historia i Västjämt
land kan anses avslutat. Geografiskt omfattar avhandlingen 
fem socknar: Mörsil, Mattmar, Undersåker, Åre och Kall, det 
vill säga Västjämtland. Regionens yta är 7 515 km2, vilket 
ungefär motsvarar landskapet Medelpad eller med en annan 
jämförelse ett område dubbelt så stort som Gotland. Västjämt-
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land kanske för en utomstående låter som en konstruerad 
geografisk avgränsning, men är det inte. Det är för jämtlän
ningen en lika självklar benämning som Österlen, Roslagen 
och Västerdalarna i sina respektive landskap. Västjämtland 
domineras av lågfjäll och skogar. Sylmassivet vid gränsen till 
Norge har en mer alpin karaktär och mitt i området ligger 
Åreskutan, synlig från alla håll med sin höjd och karaktäristis
ka silhuett. Indalsälvens dalgång, med Åresjön och Ånnsjön, 
genomkorsar området söder om Åreskutan. Norr därom bil
dar Kallsjön, Anjan och Torrön ett sammanhängande sjösys
tem, som på samma sätt skär igenom området. 

Två tredjedelar av Västjämtland utgörs av kalfjäll, myrar och 
sjöar. På 1880-talet var jordbruket basnäring i socknarna. Jakt 
och fiske spelade en kompletterande roll. Alla jaktvillor nämn
da i avhandlingen finns redovisade på kartan, sidan 117. Två 
benämningar möter man i min text; jaktvilla och jaktstuga. En 
jaktvilla är en bostad med flera rum för olika funktioner. En 
jaktstuga däremot är en enkel byggnad för korta uppehåll och 
övernattning. Jaktstugan är ofta annex till jaktvillan. De stora 
markförvärv som är förbundna med jaktvillorna har också 
ägnats uppmärksamhet: exploatering och sammanslagning av 
ett antal mantalssatta fjällhemman. 25 jaktvillor tillkom under 
perioden 1885-1915. Sex av dem har ägnats en utförlig 
undersökning. Hit hör villor av kända arkitekter och stora, 
välbevarade villor till vilkas historia det finns ett någorlunda 
fylligt källmaterial. En jaktvilla, utanför det egentliga under
sökningsområdet, är också medtagen. Den har ungefär samma 
tillkomsthistoria och som flera av villorna är den byggd av en 
engelsman. Den är också det enda exemplet utanför det egent
liga undersökningsområdet. 

De kurhotell, pensionat och sanatorier som jag behandlar är 
belägna i Mörsil, Storlien och Åre, tre huvudorter för den 
begynnande turismen. Sanatorier betraktades vid denna tid
punkt mera som ett slags pensionat än som vårdinstitutioner. 
Mörsil och Åre, byar i en agrar bygd, förändrades under en 
kort tidsperiod till stationssamhällen och turistcentra, Storlien 
från ödemarksfäbod till gränsstation och turistort. 

Gregor Paulsson skriver i förordet till Svensk stad, 1950-
1953, att byggnader inte är kvarlevor av mindre eller större 
kuriosavärde. De är något mycket mer. Ur dem, säger Pauls
son, kan man "utläsa kulturhistoriska betydelsefullheter". Det 
är också till traditionen från Svensk stad, som detta arbete 
knyter an. Livskraften av denna tradition visar sig inte bara av 
ett stort antal arbeten från sjuttio- och åttiotalen utan också av 
den konferens som hölls 1980, Perspektiv på svensk stad. 

Till denna akademiska tradition kan läggas en annan, som 
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också spelat en roll för mitt arbete och som kortast och enk
last formulerats i STF:s motto: Känn ditt land. För att denna 
kännedom skall bli så fullständig som möjligt krävs bidrag från 
många håll, inte minst från arkitektur- och bebyggelsehis
toriker. 

I ett nationellt perspektiv är det enstaka objektet och den 
enskilda arkitektens insats måhända av begränsat arkitektur-
historiskt intresse. I sin helhet däremot representerar detta 
byggnadsbestånd — jakt villor, kurhotell och pensionat — 
något i hög grad betydelsefullt för sitt landskap. Här introdu
cerades den nya tidens, det urbana och industriella samhällets 
livsformer och därmed också synsätt, värderingar och ideal i 
en isolerad, av traditionella näringar, präglad fjällbygd. 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel, där de tre första bildar 
bakgrund, och beskriver den historiska scenen. Inledningsvis 
skildras landskapet och upptäckten av landskapet med hjälp av 
tidiga resenärer och deras efterlämnade arbeten, vetenskapliga, 
litterära och konstnärliga. Gemensamt för detta och följande 
kapitel, som berör möjligheterna att resa i landskapets västra 
del, är att tidsperspektivet har vidgats. Tiden före 1800 har 
antydningsvis berörts för att tydliggöra senare förändringar. 
Svenska turistföreningens tidiga verksamhet i Jämtland, och 
särskilt de enkla byggnader föreningen reste för att göra fjällen 
mer åtkomliga, får också ett utrymme i denna första del. Lika
så karolinermonumenten som visar på samhörighet mellan 
turismen och den nationella strömningen vid sekelskiftet. 
Turismen, och därmed också turisterna, ses såväl i ett lokalt 
som i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Avhandlingens huvudtema, beskrivning och analys av den 
arkitektur och den bebyggelse som den tidiga turismen förde 
med sig, behandlas i kapitlen IV, V och VI, liksom den nya 
bebyggelsens förhållande till den gamla. Jaktvillorna är ofta 
stora och för trakten märkvärdiga byggnader, men de har säl
lan inverkat på äldre bebyggelse, eftersom de ligger ensamt och 
ensligt. Hotellen och pensionaten däremot, också de nya och 
främmande till sin gestaltning, har särskilt i Åre radikalt påver
kat hela samhällsbilden. En avsikt med mitt arbete har varit att 
försöka fastställa och beskriva denna förändring. I kapitlen IV 
och V har jag så långt som möjligt försökt skildra skeendet i 
kronologisk följd. Detta tillvägagångssätt har sitt stöd i käll
materialet och ger det naturliga sambandet i utvecklingen. 

Det källmaterial som stått till mitt förfogande har varit av 
skiftande karaktär och kvalitet. Protokollsböcker, gäst giveri-
dagböcker, lagfartsböcker, ämbetsberättelser och bolagsresolu
tioner i landsarkivet och lantmäteriet i Östersund har lämnat 
upplysningar om markförvärv, ägarförhållande och bolags
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bildning. En del kartor och ritningar har jag också hittat där. 
Arkivalierna har kompletterats med de lagar och förordningar 
som kringgärdade markförvärv under 1800-talet, då i synner
het för utländska medborgare. Public Record Office i London 
har hjälpt mig med värdefulla personkontakter i England. 
Mantals- och taxeringslängder har gjort det möjligt att få en 
ungefärlig uppfattning om turismens ekonomiska betydelse. 
Räkenskaper och korrespondenser i företagsarkiv, främst SÈ-
bankens arkiv i Stockholm, har lämnat upplysningar om eko
nomiska förhållanden. Där finns även arrendekontrakt, rit
ningar, kartor och fotografier. Jag har också fått tillgång till 
privata arkiv, men i två fall — gällande Bodsjöedet och Rensjö-
sätern — har de tyvärr varit stängda. 

Intressanta uppgifter har jag också fått av sagesmän på orten. 
Deras utsagor har ibland varit svåra att kontrollera. Genom att 
ställa samma fråga till flera sagesmän har uppgifterna kunnat 
prövas. Sagesmännen har bidragit med många viktiga detaljer 
till den bild som efterhand vuxit fram. De har gett framställ
ningen konkretion. Samtidigt är jag medveten om, att de stora 
och främmande jaktvillorna har satt ortsbornas fantasi i rörel
se, och gett upphov till en viss mytbildning om de människor 
som byggt villorna. Några hembygdsforskare har också publi
cerat uppgifter om villorna och deras tillkomst, som är vilse
ledande. Ett sådant exempel finns i Jämten, 1974. 

Litteraturen om Jämtland är omfattande. De tidigaste arbete
na är topografiska beskrivningar och reseberättelser förmed
lade av vetenskapsmän och resenärer, såväl inhemska som 
utländska. Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift (1887— 
1922) och dess direkta fortsättning Fornvårdaren (1923-1936) 
och skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap har 
varit värdefulla källor, främst Carl J E Hasselbergs och Gud-
mar Hasselbergs arbeten. Svenska turistföreningens årsskrift 
(1886-) och Jämten (1906-), utgiven av Jämtlands läns muse
um, innehåller en rad intressanta artiklar och uppsatser om 
landskapet. 

Många har behandlat 1800-talets villaarkitektur och rekrea
tionsmiljöer, främst av Elisabet Stavenow-Hidemark i Villa
bebyggelse i Sverige 1900-1925 (1971), av Lars Stackeli i Den 
svenska västkustens havsbadort. En miljöstudie (1974) och av 
Ann Katrin Pihl Atmer i Sommarnöjet i skärgården. Sommar
bebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915 (1987), alla 
akademiska avhandlingar i konstvetenskap. Motsvarande arbe
te i Finland har gjorts av Helena Soiri-Snellman i Runsala 
villor (1985). Med tonvikten lagd på ett etnologiskt perspektiv 
har Göran Rosander behandlat bebyggelse och turism i Turis
ternas Dalarna (1976), Resa i Sverige (1978) och i Turisternas 
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Leksand (1987). Bo Grandien har i Rönndruvans glöd. Nygöti-
cistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet (1987), fäst upp
märksamheten på de fornnordiskt inspirerade villorna, och 
granskat dem såväl från ett konstvetenskapligt som idéhisto
riskt perspektiv. 

Kurhotell i Norge och dess med Jämtland jämnåriga arkitek
tur behandlas i Axel C Myklebys magistergradsavhandling Kur-
og sesongshoteller i Norge 1880-1900 (1983). Michael Schmitts 
Palast'hotels. Architektur und Anspruch eines Bautyps 1870-
1920 (1982) har för detta arbete bidragit till den internationella 
bakgrunden. Det har också Tourism Past, Present and Future av 
A J Burkart och S Medlik (1974). År 1986 utkom Martin 
Wallers Åre en krönika i ord och bild, där texten framförallt 
utgörs av lokal personhistoria. Däremot har den litet att ge om 
byggnader och bebyggelse och de uppgifter som finns är ofta 
felaktiga. 

I den ramberättelse till Törnrosens bok (1839) som heter just 
" Jakt slottet", beskriver Carl Jonas Love Almqvist ett jaktslott 
som "en vit, väl underhållen byggnad i en ädel stil, mera lång 
än hög". Det är en suggestiv karaktärisering — om än inte 
överensstämmande med mitt material — och den är föredöm
lig genom sin korthet. Byggnadsbeskrivningarna i denna av
handling är mer mångordiga än så. Flera jakt villor ligger långt 
från allfarsvägen och är svåra att nå och bese, flera av dem är 
också under tilltagande förfall. Detta motiverar, enligt min 
mening, förhållandevis utförliga beskrivningar. 
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Topografisk litteratur 

Föregående sida: Ristaforsen i 
Indalsälven mellan Järpen och 
Undersåker. Foto Anders Olson 
1890. 

Vilken är den bild av Västjämtland som äldre tiders resenärer 
och författare har förmedlat i böcker och skrifter? Vilka var 
de som reste? 

I Carl J E Hasselbergs Bibliografiska anteckningar rörande 
Jämtland och Härjedalen utgiven 1920, finns en mycket full
ständig litteraturförteckning. Jag grundar min framställning 
framförallt på det verket men också på Samuel Brings Itinera
ria Svecana (1954). Bring upptar cirka 80 jämtlandsskildrare 
fram till 1915. Han har dock förbisett några och hans uppgif
ter är inte alltid kompletta. Carl Erik Olsson har i en liten 
volym, Resenärer i Jämtland fram till 1914 (1979), sammanfört 
och kommenterat Hasselbergs och Brings förteckningar. Ur 
detta material har jag valt ut ett antal resenärer och deras 
arbeten. 

Resenärerna i Västjämtland var naturligtvis av olika kynne, 
olika i temperament och upplevelseförmåga, och de var också 
präglade av sin tids ideal, både litterärt och innehållsmässigt. 
Med en viss förenkling kan man säga, att 1700-talets resenärer 
i Västjämtland i regel var vetenskapsmän och att deras upp
märksamhet var inriktad på det praktiska livet, på iakttagelser 
om jordbruk och boskapsskötsel, jakt och fiske och innevånar
nas levnadsvillkor. Under 1800-talet kommer resenärer i helt 
andra ärenden: författare, konstnärer och så småningom de 
första turisterna, ofta STF-medlemmar. Deras uppmärksamhet 
var ofta inriktad på landskapets skönhet, intressanta naturföre
teelser, historiska minnen och folkliv. 

I den topografiska littraturen under 1700-talet framträder 
tidens ekonomiska och naturvetenskapliga betraktelsesätt. 
Carl von Linnés beskrivning av t ex Dalarna, Västergötland, 
Oland och Gotland, lantmäteri-inspektoren Jacob Faggots 
uppsats "Tankar om Fäderneslandets Kännedom och beskrif-
ning" och Abraham Hülphers' norrlandsskildringar blev före
bilder för många andra resenärer. En annan inspiratör var 
Urban Hiärne. Som assessor vid Bergskollegium tog Hiärne, 
1692, initiativet till den första naturvetenskapliga invente
ringen av Sverige. Han formulerade flera hundra frågor, som 
utsändes till präster och kronobetjäning landet runt. Från 
Jämtland inkom ett enda svar, från Claes Hailing, kyrkoherde 
i Brunflo. Urban Hiärne reste själv genom Jämtland 1685 och 
beskriver i sin resedagbok ett besök i tälj stensbrottet i Handöl 
samt gör en del iakttaelser om Åreskutan.1 Men han har inte 
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mycket att säga som ökar vår kunskap om Västjämtland i äldre 
tid. 

Jämtland kom under 1700-talet att beskrivas i fyra större 
topografiska arbeten, skrivna av Johan Otto Hagström, Fale A 
Burman, Abraham Hülphers och Eric Tuneld, samtliga verk
samma under senare delen av seklet. Under samma tid arbeta
de regementsauditör Erik Tryggdal, Frösön, med en jämt
ländsk historia, ett arbete som dock aldrig fullbordades.2 

Hagström och Burman var båda jämtlänningar. Hagström 
son till regementsfältskären Pehr Hagström, Frösön, och Bur
man bergmästarson från Kall. Hagström (1716-1792) tillhör
de den stora skara uppsalastudenter som verkade i den linné-
anska traditionen. Han företog sin jämtländska resa sommaren 
1749 och hans uppgifter bygger helt och hållet på egna iaktta
gelser. Han är road av att berätta och skriver i en personlig stil, 
som han själv karaktäriserar som "okrusad och enfaldig".3 

Hans bok med titeln Jemtlands oeconomiska beskrifning eller 
känning, i akt tagen på en resa om sommaren 1749, trycktes 
genom Vetenskapsakademiens försorg och dess sekreterare 
Pehr Wargentin, själv från Jämtland, skrev förordet, sedan bl a 
Linné granskat manuskriptet. 

Fale A Burman (1758-1809), lektor vid gymnasiet i Härnö
sand, reste under en tioårsperiod, 1793-1802, omkring i 
Jämtlands fjälltrakter. Burman förde under resorna vad han 
kallade Concept Dagböcker. De omfattar 253 handskrivna 
sidor. Originalmanuskriptet förvaras i Jämtlands länsbiblio
tek.4 Två utdrag är publicerade, 1894 och 1930.5 Burmans 
anteckningar utgör en bred och allsidig beskrivning som alltså 
till stor del bygger på egna observationer. Till sin hjälp hade 
han också lokala meddelare och insamlare, ofta präster. En av 
hans mera belästa och mångkunniga meddelare var Lars Eric 
Festin (1749-1792), linnélärjunge och komminister i Unders
åker. Burman hade också tillgång till Erik Tryggdals manu
skript. Gudmar Hasselberg anser att ingen jämtlandsforskare 
i äldre tid haft sådana goda kunskaper och förutsättningar som 
Fale A Burman. Genom sin mångsidighet och idérikedom 
höjer han sig över tidigare och samtida jämtlandsskildrare.6 

Abraham Hülphers (1734-1798) och Eric Tuneld (1709-
1788) reste aldrig i Jämtland. De bygger sina jämtlandsskild
ringar enbart på andrahandsuppgifter och litteraturstudier. 
Hülphers genom brevväxling med "Dåwarande Prästerskap", 
och på Johan Otto Hagströms bok från 1751/ Tuneld hämta
de sina uppgifter bl a från Hagström och Hülphers, vilket han 
också tydligt redovisar.8 Ändå refereras ofta i litteraturen till 
Hülphers och Tuneld och särskilt Hülphers citeras gärna i 
föredrag och föreläsningar. De är namn med prestige. 

JEMTLANDS 
OECONOMISKA 

BESKRIF
NING 

Elltr 

KÄNNING, 
I akt tagen 

EN RESA 
Om Sommaren 

i?49> 

TOH. OTTO HAGSTRÖM. 
M. D. 

S T O C K H O L M ,  
Tryckt hot DireQeuren och KongU Bektr, 

uti Stor - FUrfitndömtt Finland , 
JAC. MERCKELL, tyt. 
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Trots olika arbetsmetoder och olika förutsättningar ger de 
ungefär samma bild av Västjämtland: ett glest befolkat område 
med stora arealer vildmark. De små byarna låg utspridda med 
stora mellanrum. Befolkningen levde i huvudsak på boskaps
skötsel, jakt, fiske och handel. Åkerbruk lönade sig dåligt, där
emot prisades de fina fäbodarna med gott bete för kreaturen 
"af fett och ymnigt Gräs". Åre socken hade 487 mantalsskriv
na personer år 1750, vilket innebär 0,2 personer per kvadrat
kilometer.9 

Byggnaderna i Västjämtland var oansenliga och låga med 
små fönster. Fjäll- eller färdstugorna St allt järnsstugan, Med-
stugan och Skalstugan efter norgevägen beskrivs utförligt. De 
låg med ca 1,5 mils avstånd från varandra. Vid varje stuga, som 
förestods av en s k fjällstugukarl, fanns husrum, värme och vat
ten till de resande. Vägarna genom Västjämtland var få och 
dåliga, mer eller mindre uppröjda rid- och klövjestigar. Vid 
älvar och sund, där man inte kunde vada, fanns i bästa fall fär-
jetrafik och över sankmarker ledde kavelbroar. Klimatbeskriv
ningar gavs i de fyra topografiska handböckerna stort utrym
me. Ofta drabbades trakten av missväxt och hårda vintrar. 
Särskilt kring Skalstugan var vintrarna besvärliga med stora 
snömassor så att de resande ibland endast hade skorstenarna 
till riktmärke. Man varnades för att resa ensam och vägvisare 
rekommenderades. 

1700-talets resenärer formulerade aldrig några naturupplevel
ser, däremot rapporterade de sakligt om fågelarter och ovanliga 
växter. Den vilda naturen representerade än så länge obruten 
mark, som enligt författarnas mening en dag skulle förändras 
till fruktbar mark. 

Omkring sekelskiftet 1800 förändrades reselitteraturen från 
deskriptiva redogörelser till mera litterärt utformade böcker. 
Jonas Carl Linnerhielms Bref under resor i Sverige från 1797 är 
ett exempel på det nya ideal, där sentimentala och romantiska 
naturbetraktanden var grundtemat. Den litterära och konst
närliga förebilden fanns framförallt i Frankrike och England. 
I den svenska bildkonsten gestaltades det romantiska landska
pet främst av Carl Johan Fahlcrantz. 

Det var under denna tid som Nord-Sverige skildrades av en 
rad utländska resenärer. Men de flesta reste kustvägen och kom 
aldrig till Jämtland. Resenärerna meddelade också ofta med 
förvånande snabbhet sina reseminnen i tjocka volymer. Två 
som verkligen reste genom Jämtland var Ernst Moritz Arndt 
(1769-1869) och Friedrich Wilhelm Schubert (1788-1856). 
Deras böcker räknas bland de främsta av tidens reseskildringar. 
Arndt, som kom från Svenska Pommern, reste i juni 1804 och 
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redovisade sina intryck i Reise durch Schweden im Jahre 1804 
(1804). Schubert reste i nästan hela Skandinavien samt i Fin
land och Ingermanland tretton år senare och utgav sin rese
skildring 1824.10 

Författarna skriver med beundran och värme om jämtlän
ningarna, ett vackert, gästfritt, gladlynt och ännu ofördärvat 
folk. De lever och bor i ett hårt men sunt klimat. Bergsbruket 
i Handöl och Huså har bidragit till en folkökning och här 
finns få fattiga och få rika.11 Vägarna är fortfarande dåliga och 
i de tre fjällstugorna efter norgevägen erhåller resenärerna nu 
förutom husrum även mat. Bebyggelsen behandlades kortfat
tat. Arndt noterar att fjällstugorna efter norgevägen är små och 
innehåller några eldrum och att stallarna är störa och försedda 
med ved och hö.12 Schubert påpekar att gårdarna är byggda i 
fyrkant och att taken är täckta med näver och ved och att 
"Boningsrummen är tillika kök, på Norrländska sättet".13 

Resenärerna Arndt och Schubert ger utmärkta beskrivning
ar av mattraditioner, dräktskick och seder. Det gäller både de 
jämtländska och samiska. En detalj som återkommer hos de 
två författarna är vad de uppfattar som obehagligt, nämligen 
"de förtretliga kräk, som kallas Handölsmygg".14 

Naturskildringarna är många hos både Arndt och Schubert. 
Fjäll, sjöar och forsar skattades för sin skönhet. Åreskutan 
upplevdes som ett glödande klot i solnedgången och Kallsjön 
som sublim och skön. 

Till samma genre som dessa utländska verk hör också Jon 
Engströms (1794-1879) och Herman Hofbergs (1823-1883) 
reseskildringar. Båda var praktiserande läkare med naturintres
se och författarambitioner. Engström reste genom flera norr
ländska landskap år 1834 och i den jämtländska skildringen 
betonas naturlandskapet. Han använde ett poetiskt bildspråk, 
som t ex när han besökte Tännforsen, "ett af de skönaste och 
mest etheriska draperier som Guds pensel någonsin målat på 
dunkel grund".15 

Hofbergs Genom Sveriges bygder (1872) ger en geografisk och 
historisk bild av Jämtland. Återigen är vattenfallen, sjöarna 
och fjällen föremål för beundran, liksom jämtlänningarnas 
gästfrihet.16 

Sammanfattningsvis kan man säga att reselitteraturen långt 
in på 1800-talet ger en bild av Västjämtland, som ett ovanligt 
vackert, men glest befolkat område, där den övervägande be
folkningen var jordbrukare, mestadels små hemmansägare. 
Man bodde och levde enkelt, strax över existensminimum, för
färdigade själv sina kläder, verktyg och sitt husgeråd och 
pengar användes sällan. Ändå hade befolkningsmängden ökat 
i Västjämtland. År 1880, alltså 130 år efter vår förra siffra, hade 
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befolkningen i Åre socken stigit från 0,2 till 1 person per km2. 
För hela Västjämtland var siffran 0,9 per km2.17 

Under slutet av 1800-talet förändrades litteraturen om Jämt
land. I och med turismens framväxt och Svenska turistför
eningens engagemang i Västjämtland började en rik utgivning 
av artiklar, turistböcker och upplysningsskrifter. Avsikten 
med reseskildringarna blir en helt annan: att locka och inspire
ra människor att besöka landskapet. 

Skiss och litografi "Åreskutan 
från Ytteråker" (troligen Ytter-
ocke) av Johan Fredrik Julin 
1836. 

Vyer och utsikter 
Västjämtland besöktes och skildrades också under tidigt 
1800-tal dels av en liten grupp fria konstnärer, dels av teck
ningskunniga officerare.18 De fria konstnärerna, ofta land
skapsmålare i Fahlcrantz' tradition, har sökt och hittat sina 
motiv på ömse sidor om Karl Johanvägen, huvudvägen genom 
Jämtland till Tröndelag. Den andra gruppen reste omkring på 
uppdrag och samlade skisser och studier för stora planschverk, 
t ex Sverige framstäldt i taflor.; 1850-1860. 

Samma tid, som J F Höckert var i Lappland, reste konstnä
ren Johan Fredrik Julin (1798-1843) i Västjämtland. Till 
skillnad från Höckert nådde han aldrig någon större beröm
melse för sina landskapsbilder. Men kanske bör han ändå be-
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traktas som de jämtländska fjällens konstnärliga upptäckare.19 

Julins motiv var ofta utsikter, och i likhet med Fahlcrantz 
behandlade han landskapet som poetiska upplevelser där stäm
ningar och känslor var viktigare än naturtrohet. I Uppsala 
Universitetsbibliotek förvaras en stor Julinsamling.20 Där lig
ger också hans teckningar, skisser och litografier från resan i 
Jämtland sommaren 1836. Julin var en produktiv konstnär och 
hans motiv var ofta utsikter med herrgårdar, kyrkor, slott eller 
bruksplatser från Mellan-Sverige. I Västjämtland var det natur
scenerier som lockade honom, vattenfallen — Ristaforsen och 
Tännforsen — och Åreskutans silhuett. Teckningarna är snabbt 
gjorda, en del endast utkast med hastigt nerskrivna texter. 
Några av dem blev senare förlagor till litografier, andra ingår 
i det stora planschverket Sverige framstäldt i teckningar,, som 
utkom 1840 med text av författaren G H Mellin. 

I färglitografin Åreskutan från Ytteråker (troligen Ytterocke) 
skildrar Julin ett storslaget landskap. Bilden visar en detaljrik, 
topografisk utsikt över Ockesjön bort mot Åreskutan. Den 
vidträckta utsikten för åskådaren in i ett jämtländskt landskap 
med små timmerlador, och ljuset bryter igenom molnen och 
belyser Åreskutans sluttningar. Vegetationen är främmande. 
Lövträdens mjuka lummiga kronor och barrskogens täthet hör 
knappast hemma i det västjämtska landskapet. 



"Utsight af Konung Carl Johans 
väg emellan Jemtland och 
Trondhiems Stift". Litografi av 
Ferd Södergren efter en teckning 
av Jacob Mathias Calmeijer 
1835. 

Julin målade också akvareller i Västjämtland. Inga finns 
dock bevarade. Men man vet, att han deltog i en utställning 
arrangerad av Akademien 1840 i Stockholm med tre akvareller 
med motiven: Tännsjöforsen, Åreskutan och Storsjön. Hans 
akvareller användes senare till förlagor både till färglitografier 
och träsnitt. 

I augusti 1835 reste Karl XIV Johan genom Jämtland för att 
inviga den väg som sedan dess bär hans namn. Med på resan 
var den norsk-danske konstnären Jacob Mathias Calmeijer 
(1802-1883). Om han reste tillsammans med kungen, på sam
ma sätt som Fritz von Dardel gjorde tillsammans med kron
prins Karl (XV) på hans resa i Lappland, vet vi inte. Calmeijer 
tecknade kungen på väg mot Norge. Originalet finns inte kvar, 
men en litografi efter teckningen finns idag i Kungl Biblio
teket, Stockholm. 

Kungen reser i en öppen vagn dragen av ett fyrspann. Bred
vid sitter en beväpnad soldat, och förridare ledsagar kungaeki
paget. Vägen slingrar sig längs en fjällbäck nedanför en brant 
bergssida med gles barrskog. Det är ett landskap utan andra 
spår av mänsklig verksamhet än den nybyggda vägen, och den 
nyss resta milstenen. 
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Konstnären betraktar landskapet på avstånd och förenar en 
historisk händelse med händelser i naturen. Avbrutna träd och 
stubbar i förgrunden anspelar på naturens förintande krafter. 
Stora ljusa moln och lätta dimmor balanserar de mörka barr
skogsklädda bergsformationerna. 

En minnestavla över kungens resa finns redan på plats, när 
kungen reser förbi, och riktigt var på den långa vägen han be
finner sig, får man inte veta. Ödsligheten, ensamheten och 
bergsformationerna gör dock att det finns skäl att tro på, att 
vagnen är på väg från Skalstugan mot norska gränsen. 

Jacob Mathias Calmeijer är en bortglömd konstnär. Han var 
född i Norge, studerade för C W Eckersberg och för J C Dahl, 
1830-1831, i Dresden. Calmeijer bodde under en period i 
Stockholm och målade porträtt och landskap. 

Huså by är belägen vid Kallsjöns västra strand, omkring 3 
mil från Järpen. Byn var centrum för kopparbrytningen i Väst-
jämtland. På Kallsjön var båttrafiken under 1800-talet livlig, 
med både person- och godstrafik. I Huså stod herrgården mitt 
i byn. 

I akvarellen Huså med Anjeskutan förs betraktaren in i bilden 
av en ensam man som vandrar fram mot byn. Herrgården, 
bruksbyggnaderna och gårdarna ligger i ett landskap naturtro-
get skildrat. I den klara luften låter konstnären alla detaljer 
framträda tydligt och koncist: husen, skogen, ängarna, båtarna 
och tom den avlägset belägna Anjeskutan.21 

Konstnären, Gustaf Wilhelm Palm, besökte Huså hösten 
1854, troligtvis på beställning av Gustaf Beskow, ägare av kop
parverket, men bosatt på egendomen Nyckelviken vid Salt
sjön. Akvarellen och en färglitografi, numera i Ternkontorets 

r .. r.. i -ii r °i . -ni • "Husa med Anjeskutan". 
bildsamling, ar forlagor till en stor oljemålning som Palm gjor- Akvare|| av Gustaf Wj|he|m 

de tre år efter besöket i Huså, på beställning av Gustaf Beskow. Palm 1854. 
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Gustaf Wilhelm Palm var alltså i Västjämtland 1854. Men 
redan 1833 hade han rest igenom landskapet på väg till Norge. 
Det förefaller dock som om Palm inte gett sig tid att stanna 
i Västjämtland, då endast några få skisser från Åreskutan och 
av landskapet kring Medstugan finns kvar.22 Skisserna använ
de han dock senare, märkligt nog, på den årligt återkommande 
konstutställningen i Venedig. Där deltog Palm 1841 med två 
oljemålningar med jämtländska motiv, Utsigt afÅreskutan och 
Partie från Jemtland. 

1860-talets konstnärliga skildrare av Västjämtland var Per 
Daniel Holm (1835-1903). Sommarmånaderna juli och au
gusti 1860 fotvandrade han i Jämtland, främst i de västliga 
socknarna. Teckningarna, alla daterade, är bl a från Mörsil, 
Undersåker, Tännforsen och Bodsjöedet. De ingår i hans sam
ling Norrlandsresan som finns i Jämtlands läns museums 
konstsamling. Året därpå vandrade Holm i Lappland, i trakten 
av Kvikkjokk. 

P D Holm var vid tiden för jämtlandsresan bara tjugofyra år 
och ett par år senare reste han ut i Europa, till München, Düs
seldorf och Karlsruhe, som Akademiens stipendiat, tillsam
mans med Alfred Wahlberg, Gustaf Rydberg och August 
Malmström. Holm blev senare professor vid Konstakademien. 

Landskapsteckningarna från Västjämtland är ungdomsarbe
ten och små i formaten. Utsikten över Mörsil vittnar om 
landskap och bebyggelse före järnvägens och turismens tid och 
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i teckningen från Bodsjöedet ser vi den plats där Conrad Ham
marström tjugo år senare lät uppföra sin jaktvilla. Två platser 
av betydelse för detta arbete. Per Daniel Holm tecknade det 
han såg under sin vandring: ängar och skogar, dalar och höjder, 
vattenfall och älvar, byar och gårdar. 

Mer spridda och kända än Julins, Palms och Holms konst
närliga bilder av Västjämtland blev, genom litografiteknikens 
utveckling, de stora topografiska planschverken. Förutom de 
tidigare nämnda även Samling af Svenska och Norrska utsigter 
(1830-1837) utgiven av Mikael Gustav Anckarsvärd. Konst
nären Carl Svante Hallbeck (1826-1897) och officeren och 
amatörmålaren Lars Wilhelm Kylberg (1798-1865) tecknade 
förlagor från Västjämtland för Sverige framställt i taflor, 
1850-1860. Vattenfallen och topografiska märkvärdigheter 
uppsöktes och tecknades på uppdrag. Om Hallbeck kan man 
också nämna att hans jämtlandsteckningar kom att illustrera 
Herman Hofbergs Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt 
land och folk, andra upplagan 1882. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att de konstnärliga 
skildringarna av Västjämtland under 1800-talet, före järnvä
gens tillkomst, varken var särskilt många eller särskilt betydel
sefulla. I jämförelse med Dalarna, som lockade en stor grupp 
konstnärer till sig, bl a J G Sandberg, Kilian Zoll, J F Höckert, 
Bengt Nordenberg, Amalia Lindegren, Olof Arborelius och 
den danske konstnären Wilhelm Marstrand, är jämtlandsskild
rarna få och deras verk mindre kända.23 

Den stora skillnaden var att Jämtland låg längre bort, var 
mindre känt och resan dit var förenad med större strapatser. 
Ändå besökte några konstnärer det relativt okända landskapet 
och fängslades främst av häpnadsväckande, storslagen natur 
men skildrade också minnesvärda händelser och speciella 
miljöer. 

Vyer över Mörsil t v och Bodsjö
edet av Per Daniel Holm date
rade den 20 och 14 augusti 
1860. 
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Konstnärernas bild av Västjämtland, före turismens genom
brott, kompletterar den bild av landskapet som vi tidigare fått 
genom topografisk litteratur. Tillsammans gör dessa det möj
ligt för oss att se hur Västjämtland såg ut, före kamerans och 
friluftsmåleriets tid, både som det verkligen såg ut och som det 
uppfattades. 

Landskapet som fotografi och konstverk 
Jämtland drog tidigt till sig landskapsfotografer, av dem först 
Anders Olson (1848-1898) från Arbrå i Hälsingland.24 Tjugo 
år gammal bosatte han sig i Östersund, som stadens förste 
yrkesfotograf med ateljé på Storgatan 15. Från 1886 till sin död 
arbetade han uteslutande med landskapsfotografering främst 
med motiv från Västjämtland. Hans bilder är enkla och sakliga 
landskapsporträtt avsedda att säljas som vykort. 

I Anders Olsons landskap är det stilla och harmoniskt och 
där finns nästan aldrig några människor. Hans motiv var stor
slagna fjäll vyer, vattenfall och utsikter efter landsväg och järn
väg. Anders Olson var en oförvägen fjäll vandrare som med sin 
stora kamera och otympliga utrustning genomförde strapats-

Sylmassivet. Foto Anders Olson rika turer in i fjällvärlden. Från olika blickpunkter fångade 
1890. han fjällandskapets rymd, öppenhet och rytm. 



I det omfattande materialet från Västjämtland hör Sylmassi-
vet till hans favoritmotiv, en del av landskapet som ännu var 
relativt okänt och outforskat. Ett stycke vildmark på en dags 
gångavstånd från Handöl. 

I en av hans många utsikter över Sylmassivet ser vi längst till 
höger Lillsylen, och vänster därom i mitten Storsylen, de enda 
fjälltopparna i Jämtland som i vildhet och dramatik kan jäm
föras med lapplandsfjällen. 

I Anders Olsons vy från byn Så ser vi Åreskutans karaktäris
tiska silhuett i bakgrunden. Den gamla landsvägen västerut 
mot Norge leder in i bilden, följer sjökanten genom byn, bort 
mot Åre. Det är en försommardag i början av 1890-talet, häss-
jorna är ännu tomma och på Åreskutan ligger fortfarande snön 
kvar. 

I dag räknas Borg Mesch som pionjären bland svenska fjäll
fotografer, och när Anders Olson dog 1898 befann sig Borg 
Mesch i USA och hade ännu inga planer på att etablera sig i 
norra Lappland. Men Olsons fotografiska bilder är, till skill
nad från Meschs, numera nästan bortglömda. Några vykorts
album finns bevarade hos privatpersoner och en mindre sam
ling glasplåtar finns i Östersund, ägd av föreningen Gamla 
Östersund, men den är ännu ej uppordnad och katalogiserad.25 

Åreskutan och byarna Vikböle 
och Björnänge från byn Så. 
Foto Anders Olson 1890. 



En mera känd jämtlandsfotograf är Nils Thomasson (1880 — 
1975), betydligt yngre än Anders Olson och jämtlänning till 
börden. År 1898 öppnade han egen fotoateljé i Svedje, i hem
socknen Myssjö. Han färdades runt i byarna med cykel och så 
småningom nådde han också Åreområdet. Där fotograferade 
han turister med vandringsstavar på Åreskutans topp om som
maren och efter 1910 också vinterturister i skid- och kälk-
backar. Han framkallade och kopierade sina bilder i det då ny
öppnade Grand Hotells mörkrum, som han periodvis hyrde. 
Sina bästa landskaps- och naturbilder reproducerade Thomas
son som vykort. 

Nils Thomasson bosatte sig 1916 i Åre och etablerade sig där 
med både ateljé och affär intill bergbanan och Hotell Åresku
tan (Åregården). Det stora fotomaterialet med ca 30 000 glas
plåtar och filmnegativ donerade han strax före sin bortgång till 
Jämtlands läns museum, som också gett det en utförlig presen
tation.26 

Thomasson var same och kände sig hemma i fjällvärlden och 
visste allt om dess motiviska möjligheter. Han sökte i sina 
landskapsskildringar inte det dramatiska, inga ovanliga belys
ningar eller solnedgångar, och han laborerade inte med effek-
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ter i mörkrummet. Ur Thomassons rika bildsamling har jag 
valt två bilder som skildrar olika jämtländska landskapstyper. 

Den första, Vintermotiv från Storlien, påminner i komposi
tionen om konstnären Anton Genbergs målning Motiv från 
Klocka från 1896. Horisonten är låg och långt borta skymtar 
fjällkedjan Snasahögarna. Lågväxande fjällbjörk dominerar 
förgrunden och mellangrunden med karaktäristiska och detalj
rika grenverk. 

Den andra bilden med motiv från Medstugans by visar en 
annan sida av Västjämtland. Odlingslandskapet med sina häss-
jor, vattnet Medstugusjön, skogen och norska fjällen och när
heten till människor och gemenskap. 

Anders E Waagsböe (född Andersson), den tredje fotografen 
i Västjämtland vid sekelskiftet, skall här bara nämnas i förbi
gående. Han var under en period, 1897-1905, bosatt i Jär-
pen, men flyttade till Sundsvall. Waagsböe är i dag nästan 
okänd, men i årgångarna 1897 och 1898 av STF:s årsskrift 
finns en rad jämtlandsmotiv. Det är bilder av Handölsforsarna, 
Enafors, Sylmassivet, Storulvån och Ristaforsen. Hans bilder 
förekommer även i STF:s Resehandbok X, från 1904. Tyvärr 
saknas både negativ och original av Waagsböes bilder, som är 

Från Medstugans by. I bak
grunden det norska fjället Kjöla-
haugen, i förgrunden Medstugu
sjön. Foto Nils Thomasson 1915. 
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kända enbart i årsskriftens och resehandbokens otydliga åter
givning. I årsskriften 1898 finns också en inklistrad panorama
bild av Anders Waagsböe med texten: "Södra Sylmassivet efter 
fotografi, tagen från Storsylen den 15 juli 1897 kl 4 fm.".27 

Genom Svenska turistföreningen fick svenska fotografer 
möjlighet att visa sina bilder för en stor och intresserad pub
lik.28 Föreningens styrelse var tidigt medveten om bildens 
betydelse och knöt redan under sina första verksamhetsår kon
takter med fotografer runt om i landet. En av dem var Anders 
Olson i Östersund. Redan 1887 skänkte han ett antal foton till 
den då tvååriga föreningen.29 

Landskapsfotografernas motivval i Västjämtland var i stort 
det samma som de tidiga konstnärernas: höga fjäll, skumman
de vattenfall och vida utsikter. Deras vykort spreds, liksom 
konstnärernas litografier, över landet, först som fotokopior 
och senare som tryckta massproducerade bilder. Rationella 
tryckningsmetoder gjorde priserna rimliga och vykorten blev 
med den växande turismen en stor försäljningsframgång. Vy
kortets storhetstid inföll strax efter sekelskiftet och enbart i 
Sverige postades år 1903 hela 50 miljoner vykort.30 

Vykortsmotiven förekommer också som illustrationer, t ex i 
STF:s årsskrift 1892. Den inleds med en dikt av Carl Snoilsky, 
Tännforsen i vinterdrägt, illustrerad med ett foto av Anders 
Olson. Den första strofen börjar: 

Se! i vintertvång 
Sofver forsens sång 
Under fängelsehvalfven af iskristall 

Det är ett anslag som förtydligas av Anders Olsons bild. Den 
frusna vattenmassan fyller nästan hela bildytan. Det är vinter, 

"Tännforsen i vinterdrägt". 
Foto Anders Olson 1892. 
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Tännforsen i vinterdrägt. Nu en ungdomsflock 

Öfver sten och stock 

Åter spänstigt sin vandra reränsel bär 

Och från Åres höjd 

È* Bröstet häfs af fröjd: 

i vintertvång Ingenstädes i världen är skönt som här! 

Sofver forsens sång 

Under fängelsehvalfven af iskristall, 

Där i sommarljus Kan du älska så, 

Allt var färger ocli brus, Bryt, o ungdom då 

Då en regnbåge stod öfver skumhvitt fall. Denna dvala, som lagt på ditt hem sin hand! 

Om du ville blott, 

Hvilken härlig lott 

Att få känna som svensk i ett vaknadt land! 
Men i dvalans frid 

Nalkas forsens tid, Carl Snoilsky. 
Snart han vaknar igen under isens loft 

Och i sjungande vår 

Han som åskan går 

Mellan strändernas genljud och furudoft. 

stillhet och tystnad. Men snart skall forsen vakna igen och 
genljuda mellan stränderna. I tredje strofen ser Snoilsky en 
grupp ungdomar med vandrarränsel: "Ingenstädes i världen är 
skönt som här!" Sverige är fantastiskt! Dikten mynnar ut i en 
parallell: som forsen skall vakna så skall också Sveriges ung
dom göra det. Dikten hör kanske inte till Snoilskys bästa och 
ibland har den blivit föremål för överlägsna kommentarer. 
Men den var utmärkt i sitt sammanhang och den förmedlar väl 
den tidiga turismens nationella patos. 

De tidiga landskapsfotograferna sökte i stort samma motiv 
som de äldre konstnärerna. De gjorde bilden av Jämtland mer 
spridd, men de förnyade den inte. Det gjorde däremot deras 
samtida bland bildkonstnärerna: Johan Tirén (1861-1923), 
Anton Genberg (1862-1939) och Maria Wrangel, född Asp-
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"Motiv från Klocka". Oljemål- lund (1861-1923). De var alla jämtlänningar och utbildade 
ning av Anton Genberg 1896. vjcj Konstakademien i Stockholm. En av dem, Maria Wrangel, 

tillhörde konstnärsförbundet. Liksom många av sina genera
tionskamrater sökte de sig utomlands men återvände från stu
dier och konstnärskolonier till Sverige för att måla svenskt, 
som den konstnärliga parollen löd från 1880-talet till sekel
skiftet.31 

Den nordiska naturen och det nordiska landskapet har ald
rig stått så i centrum för konstnärernas uppmärksamhet som 
vid sekelskiftet.32 Hela Sverige blev intressant som konstnär
ligt motiv och alla landskapstyper hade sina uttolkare. Zorn 
målade i Dalarna, Liljefors i Uppland, Per Ekström på Öland 
och Prins Eugen och Eugène Jansson i Stockholm. 

År 1902 målade Otto Hesselbom den stora oljemålningen 
Vårt land. Motivet är hämtat från Dalsland med mörka skogar, 
speglande sjöar, slätter och berg i ett milt nordiskt ljus. Bilden 
har ofta tolkats som en syntes av provinsmålarnas verk och 
Vårt land som en visuell motsvarighet till Heidenstams dikt 
Sverige.33 

Försommaren 1896 var Anton Genberg i närheten av Ånn-
sjön. Han målade landskapet, bl a Motiv från Klocka, en olje-
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målning föreställande ett flackt myrlandskap med lågväxande "Vinterafton. Motiv från Jämt-

fjällbjörk och snöklädda fjälltoppar i fjärran. Horisonten är land". Oljemålning av Anton 
10 .1 . 1 1 i . 1 1 . Genberg 1903. 
lag, utsikten vid och himlen sommarmolnig. 

I den samtida litteraturen finns en beskrivning av det jämt
ländska myrlandskapet värd att citera i samband med Gen
bergs målning. I uppsatsen "Storlien" (1899) ger Verner von 
Heidenstam en hyllning till det särpräglade landskapet kring 
Ånn och Storlien, samma landskap Genberg målat tre år tidi
gare. Det är ett landskap som enligt Heidenstam inte påmin
ner om någonting annat. Det är helt sig självt. 

. . .  D e t  ä r  m y r e n s  ö d s l i g h e t  o c h  t r ä d ,  m e n  t u f v o r n a  v ä x a  s a m m a n  t i l l  k u l 
liga slätter, som ha något af en stepps oändlighet och dock begränsas af 
långsträckta fjäll, strimmiga af snö och med buktande linier af oförlikne
lig skönhet.34 

En vinter ett par år senare vistades Genberg en tid i en annan 
del av Västjämtland, i närheten av Kall. Därifrån målade han 
ett blåskuggigt vinterlandskap där solen just försvunnit bakom 
Åreskutans topp, men ännu dröjer en solstrimma kvar över de 
snörika ängarna ner mot Kallsjön. Åreskutan, som här ses på 
närmare håll än i fotografernas bilder, bildar bakgrund och 
betonar det monumentala i landskapet, det storsvenska, möjli
gen det storjämtska, vilket understryks i målningens format. 
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"Lågsjöskutan. Motiv från 
Skäckerfjäll". Oljemålning 
av Johan Tirén 1890. 

År 1890 målade Johan Tirén en utsikt mot Lågsjöskutan, där 
han begränsade sig till ett naturutsnitt. De kvardröjande snö
fläckarna delar landskapet. Lågväxande, grönskande vide och 
dvärgbjörk bildar förgrund och i bakgrunden ligger de mörka 
lågfjällen. 

Den tredje av de jämtländska landskapsmålarna, Maria 
Wrangel, stod troligen vid Indalsälven i närheten av Unders
åker, när hon en juninatt 1907 målade Landskap med måne. 
Sommarnatt i Åre. Hon såg Åreskutans mäktiga silhuett från 
öster. Månen sticker upp bakom fjällkammen. Himlen är ljus 
och lugn. Den steniga älvkanten leder oss in i Indalsälvens 
mörka vatten som trängs samman av den täta skogen. Fjäll
sluttningen skiftar i blått och grönt. Juninatten är klar och 
sinnlig. 

Tirén och Genberg är uppmärksammade i jämtlandslittera
turen och deras målningar är ofta reproducerade.35 Båda hade 
under sin livstid en stor vänkrets i Jämtland och bodde där 
sommartid. Tirén i Östra Arådalen och Genberg flyttade om
kring i Västjämtland. Under vinterhalvåret var de bosatta i 
Stockholm. Genberg skildrade Västjämtland i åtskilliga mål
ningar. Förutom från Ånn och Kallsjön även landskap med 
motiv från Björnänge, Huså, Undersåker, Storlien och Åre. 
Tirén hittade sina motiv i Västjämtland främst i närheten av 
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Hoberg, där han under flera perioder målade i Percy F Lucks 
jaktvilla, t ex vattenfall i Hobergsån och motiv från Skäcker-
fjäll, men även från Visjön och Ånnsjön. 

Försommaren 1904 arbetade Tirén i närheten av just Ånn
sjön med studier för ett motiv som ofta förekommer i hans 
konst, ripor sedda i sin naturliga miljö. Vännerna Jonas Stad-
ling och Janrik Bromée kom på besök och Bromée fotografe
rade händelsen.36 På fotot ser man hur Stadling bjuder Tirén 
på en pris snus och de har slagit sig ner på en kullfallen björk
stam. Konstnären har placerat ut uppstoppade ripor i terrängen 
(ej synliga på bilden), och han har en stor målarduk lutad mot 

"Landskap med måne. Som
marnatt i Åre". Oljemålning 
av Maria Wrangel 1907. 

Johan Tirén och Jonas Stadling 
i närheten av byn Klocka vid 
Ånnsjön 1904. 
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några trädstammar. Arbetet är en förstudie till målningen Rip-
lock och Tirén är som vanligt noggrann med att i Liljefors 
efterföljd skildra fåglarna i deras rätta miljö och studera dem 
in i minsta detalj. 

Maria Wrangel däremot har förblivit anonym, trots att hon 
bostte sig permanent i sin barndomsstad Östersund, efter ett 
antal år i Paris och Stockholm. Hennes produktion är bety
dande både till kvalitet och kvantitet. År 1932 ordnade läns
antikvarie Eric Festin en minnesutställning med ett 30-tal arbe
ten ur hennes rika produktion.37 Ändå kan man säga, att hon 
som jämtlandsskildrare är oupptäckt. Hennes landskapsmotiv 
från Västjämtland är främst från Snasahögarna, Storlien, 
Klocka och Åre. 

Ytterligare en grupp konstnärer, som berikat bilden av Jämt
land, är de som tillfälligt gästade jaktvillor och turisthotell. De 
stannade i allmänhet en kortare tid och lämnade efter sig ensta
ka målningar och teckningar. Landskapsmålaren Victor Fors
sell (1846-1931) och Adolf Persson (1862-1914) besökte vid 
några tillfällen A W Bergsten i jaktvillan i Enafors. De målade 
bl a i Handöl och vid Sylarna.38 Konstnären Axel Sjöberg var 
också en flitig gäst under flera decennier i Storlien och Åre, 
men inte förrän efter första världskriget.39 

I en, för alla hotellen i Åre gemensam, gästbok från sekelskif
tet finns arkitekten Ferdinand Boberg upptagen som gäst. Vid 
den tiden reste Boberg omkring och samlade material till 
planschverket Svenska bilder från 1900-talets början, som inne
håller akvareller och kolteckningar från bergshistoriska miljö
er. Han tecknade i Huså och Åre. Helmer Osslund vistades 
också under kortare perioder i Västjämtland, och några mål
ningar från Åre är kända. 

Tirén och Genberg betydde mycket för det tidiga 1900-talets 
bild av Jämtland, i viss mån också Maria Wrangel. Men konst
närerna var få och utgjorde aldrig någon grupp. I andra svenska 
landskap fanns vid 1900-talets början konstnärskolonier, t ex 
vid sjön Racken i Värmland och kring Siljan i Dalarna. Några 
sådana grupper har aldrig förekommit i Västjämtland. 



II. 

KARTOR 
OCH KOMMUNIKATIONER 
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Landsvägen 

Föregående sida: Karl Johan
vägen, Tvärbanan och Indals
älven i Tegefors strax väster om 
Åre. Foto Anders Olson 1890. 

Ända fram till 1600-talet fanns i Västjämtland endast några få 
vägar som sommartid var framkomliga med häst och vagn. Till 
långt in på 1800-talet var trafiken livligast under vintern då 
isbelagda sjöar och frusna myrmarker kunde utnyttjas. Avstån
den förkortades genom att vintervägarna gick rakt över sjöar 
och myrar och vinterslädarna tog mer last än vad sommarens 
klövjehästar orkade bära. Gårdarnas hemkörslor av hö, ved 
och timmer sparades också till vintern liksom ofta resorna till 
marknadsplatserna.1 

Den första kända specialkartan som visar vägarna genom 
Västjämtland "är författad af landsingenieuren Stenklyft, icke 
långt efter det landet senast hade tillfallit Sverige'l2 Kartan är 
från 1645, brömsebrofredens år, och omfattar Jämtland, Medel
pad samt en del av Ångermanland.3 Jacob Steenklyfts karta 
visar på fem norgevägar, men av dem var det bara en som 
verkligen var farbar större delen av året, den som gick förbi de 
tre fjällstugorna St allt järnsstugan, Medstugan och Skalstugan. 

Steenklyfts karta kom långt senare att i vissa delar publiceras 
i Vetenskapsakademiens handlingar 1763 som illustration till 
två uppsatser om Jämtland.4 Det är också den karta, som 
Hülphers använde i Samlingar til en beskrifning öfwer Norr
land.5 

Drygt 50 år senare upprättade Jacob Steenklyfts son, 
Christopher Jacobson Steenklyfft en karta över Jämtland och 
Härjedalen.6 Då hade de två landskapen tillhört Sverige i mer 
än ett halvt sekel. Christopher Steenklyffts karta har flera 
vägar västerut mot Norge noggrant inlagda och de är särskilt 
beskrivna i texten "Om Wägarne emillan Jemptlandh och 
Norje".7 Han betraktar liksom sin far vägen förbi fjällstu
gorna som huvudväg. En annan går över Tångböle och leder 
förbi Rensjöarna, Gröndalen och Skurdalsporten in i Norge. 
Ytterligare en går över Handöl och Enaälven och en fjärde 
genom Kalls socken över "Kohlåsbyn och sädan öfwer gränt-
zen med Torrösiön". 

På 1740-talet utkom lantmätaren Georg Biurmans Vägvisare, 
som gäller hela landet.8 Den trycktes i flera upplagor. I 1776 
års upplaga förekommer uppgifter om Jämtland, om än kort
fattade. Enligt Biurman leder en väg från Stockholm till 
Norge. Den går genom Härjedalen in i Jämtland och via 
Undersåker, Sta och fjällstugorna Stalltjärnsstugan, Medstugan 
och Skalstugan in till Sul i Norge. Vägen genom Jämtland 
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skriver Biurman "är allenast Ridväg med stolpar utmärkta'' 
och användes främst av forbönderna för deras marknadsbesök 
i Levanger, men även av ämbetsmän och affärsmän.9 

Den äldsta, mera utförliga, vägbeskrivningen från Jämtland 
är gjord av den tidigare nämnda Fale A Burman och ingår i de 
konceptdagböcker, som Burman förde under ett antal somrar 
då han reste i Jämtland.10 Burman klassificerade vägarna, 
beskrev dem utförligt och kryddade beskrivningarna med upp
gifter om "Märkvärdigheter" längs vägarna.11 Som en huvud
led karaktäriserade han den allmänna väg som gick från Bräcke 
till Frösön och vidare förbi Undersåker och fjällstugorna in i 
Norge. Burmans redogörelse för Jämtlands vägar avslutas med 
några reflexioner kring vägnätets längd och kvalitet. Han häv
dade att utom fjällvägar, byvägar och fäbodvägar hade 
Jämtland ett vägnät som bestod av 116 mils längd och att de 
till största delen var av 6 alnars (3,50 meter) bredd.12 Vid jäm
förelse med lantmätare Johan Törnstens, i Brunflo, uppgifter 
ett år senare, verkar Burmans uppgifter något överdrivna. 

Törnsten hävdar i uppsatsen "Historisk samling om 
Jemtlands Wägar" 1792:13 "Man har således i Jemtland 24 mil 
så kallad Landswäg [...] 57 mil Sockne Wägar, som äro med 
Kärr farbare, och 51 mil Sockne Wägar som endast kunna 
ridas och klöfjas".14 

Lantmätare Törnsten upprättade också en karta som omfat
tade Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Åsele lappmark, 
och den kan ses som en utvidgning och förbättring av Jacob 
Steenklyfts karta.15 Gränsmätningar mot Norge under 
1750-talet och den förbättrade kartografiska tekniken möjlig
gjorde en exaktare kartbild. Törnstens karta kallas också för 
Örnskölds, efter baron Örnsköld som lät trycka den som kop
parstick 1771.161 ett tal inför Vetenskapsakademien 1812 över 
ämnet "Fäderneslandets geographie" uppmärksammade kar
tografen C F Hällström Törnstens karta, "hvilken öfver så 
föga kända landsorter var för sin tid ganska god".17 

Törnstens norgevägar överensstämmer med Steenklyfts kar
ta från 1645. Han framhåller två förbindelser som de 
viktigaste, en vinterväg förbi "3:ne Uråldrige Gästgifware Går
dar anlagda under Namn af Fjällstugor".18 Han benämner 
dem Stall Tjern, Medstufwan och Skalstufwan.19 Sommar
vägen gick genom Skurdalsporten in i Norge. Hur dessa 
fjällstugor efter vintervägen tillkommit, och vilka föregångare 
de möjligen haft, har Nils Ahnlund utrett i "Jämtlands och 
Härjedalens historia" (1948).20 

Johan Otto Hagström, Fale A Burman, Abraham Hülphers, 
Eric Tuneld och E M Arndt skriver alla om norgevägarna. 
Följer man deras väganvisningar genom Västjämtland in i 
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Föregående sida: 
Karta "Öfver Jemtlands län för
fattad åren 1846-1858 af J A 
Albin". Tryckt först 1879 efter en 
bearbetning av E J F Nordbeck. 
Kartan är beskuren och visar 
delar av Undersåkers härad. 

Norge, dvs under en tidsperiod av ca 60 år, framgår tydligt att 
vägen förbi fjällstugorna är den bästa.21 Ändå upplevde Bur
man att den vägen bestod "mästadels af myror och där grund 
finnes, af gäslera".22 Och Hiilphers fann den vara endast en 
rid- och klövjeväg.23 Trots dessa brister reste år 1749 514 jämt
ländska bönder längs vägen 2 à 3 gånger per år.24 

När Friedrich Wilhelm Schubert 1817 anlände till byn Sta, 
skrev han: 

Här upphör körvägen, och den nya vägen till Norrige begynnes, hvarpå 
man arbetar sedan Norriges förening med Sverige. Till Skallstuga, 3 3/4 
mil från Sta, således inemot gränsen, var den mest fulländad, men ännu 
ej farbar: ty några broar, feltes, äfvensom påfyllning med stengrus. Detta 
år arbetades icke.25 

En not ger följande upplysning: år 1822 skall vägen från Lev-
anger i Norge till byn Sta vara färdig. 

Norgevägens betydelse hade ökat i och med unionsbild
ningen 1814 och blev en riksangelägenhet. I de nya planerna 
för bättre kommunikation mellan unionsländerna ingick en 
upprustning av norgevägen genom Jämtland. Detta vägprojekt 
har Holger Wichman behandlat i Jämtlands och Härjedalens 
historia (1948).26 Där framkommer att vägbygget just mellan 
Sta och norska gränsen vållade stora problem. I varje fall blev 
vägen klar och den 29 och 30 augusti 1835 invigde konungen 
Karl XIV Johan den väg som fick hans namn. Ändå klagade 
landshövding Mikael von Törne år 1837: "Den obehagliga 
jemförelsen, som nu, särdeles af Utlänningar, göres emellan 
den Norrska och Jemtländska vägen, sårar Svenska National
känslan, och kan icke afhjelpas utan Statens biträde".27 

Femton år senare genomfördes en vägmätning inom Jämt
lands län. Handlingarna, karta och texthäfte, avslöjar inte 
någon förbättring av Karl Johanvägen, men påvisar dock dess 
stora betydelse för kontakten mellan Jämtland och Trönde-
lag.28 

En viss uppfattning om Karl Johanvägens kvalitet och om 
vilka som rest där får man av gästgiveridagböckerna. Stall-
tjärnsstugans och Skalstugans dagböcker visar sålunda att från 
1850 och framöver var det, som tidigare, främst de jämtländska 
och norska bönderna, affärsmän, ämbetsmän och hantverkare 
som trafikerade vägen. Men under 1850- och 1860-talen kom 
också långväga resenärer från Stockholm, Sydsverige, England 
och Tyskland. T o m ett par resenärer från New York och en 
på väg från Rio de Janeiro till Sundsvall passerade Skalstugan, 
något som påminner om att vägen i väster slutade vid ett 
världshav. Då och då träffar man i dagböckerna på en student, 
kanske på studieresa, och 1869 en fotograf från Berlin. 

I gästgiveridagböckerna finns också anteckningar om Karl 
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Johanvägens beskaffenhet. Våren 1857 skrev en resenär vid 
namn Zetterlund: "Hela vägen, med undantag af kortare 
sträckor, är till den grad full af gropar att 23 dylika funnos på 
300 steg". Konservatorn vid Zoologiska Riksmuseet i Stock
holm, W Marco, reste längs Karl Johanvägen den 16 juli 1859 
och träffades då av en grindstång i huvudet. Han beskrev hur 
olyckan gick till och avslutade med följande formulering: "Jag 
fäster vederbörandes uppmärksamhet derpå, om dessa dräp-
maskiner bör bibehållas så mycket mera, som det ej börer vara 
första gången att stången slagit ner". Och den 24 april 1880 
antecknade den norske vägfararen Johan Plesner: "Man fristes 
til at tro man befinde sig udenom Civilisationens område".29 

Efterhand förbättrades vägen med hjälp av stadsbidrag. 
Landshövdingeberättelserna från 1843-1865 innehåller utför
liga redogörelser för norgevägarna, framförallt Karl Johan
vägen. Träbroarna utbyttes mot välvda stenbroar, och en bro 
byggdes över Bodsjösundet, i stället för färjetrafik. 

Under 1870-talet blev trafiken också livligare och antalet 
utländska resenärer ökade. Baedekers resehandbok om Sverige 
och Norge från 1879 beskriver vägen på följande sätt: 
"Zwischen Sulstuen und Sandviken in Norwegen ab und führt 
über Skardstugan oder Skalstugan (in der Nähe Lappenlager), 
Midstugan, Stalltjernstugan, von wo man 1/2 M. entfernten 
Tännforsen besucht".30 

Åren 1866-1885 berördes få vägfrågor i landshövdingeberät
telserna. Nu var det järnvägen som var den stora frågan. Inga 
vägbyggen eller förbättringar skedde i väntan på beslutet om 
tvärbanans sträckning. Genom järnvägens tillkomst förlorade 
Karl Johanvägen i betydelse. Trafiken nästan upphörde under 
de första åren, om man får tro gästgiveridagböckerna. Den 
ökade emellertid ganska snart, i varje fall under sommarhalv
året, och fortsatte så fram till sekelskiftet. 

Nytaget foto av bron över Björ-
sjöån vid Skalstugan. Materialet 
fjällskiffer. Bron kallas än i dag 
Karl Johanbron. Vägbredden 
5,60 meter. Ritning av samma 
brotyp över Hästbäcken mellan 
Sta och Skalstugan. 
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p*»t •• Sjövägen 

Storsjön har i likhet med Mälaren djupa och smala vikar, som 
leder vidare till andra sjöar och älvar, vilka tillsammans bildar 
ett rikt förgrenat sjösystem ända upp mot norska gränsen. Ett 
sjösystem som lämpar sig utmärkt för båttrafik. Sommaren 
1847 sjösattes en hjulångare i Storsjön. Den hade fått land
skapets namn och gick med passagerare och gods mellan Öster
sund och de större orterna kring sjön. Jemtland var 10 meter 
lång och tog 100 passagerare. Ångbåtstrafiken på Storsjön var 
ett storstilat företag som hade omedelbar framgång. Ångbåten 
Östersund och många fler sattes in i trafik och på Kallsjön gick 
Åreskutan med regelbundna turer. 

För att underlätta för resenärerna men också för att förbätt
ra hela landskapets kommunikationer bildades 1857 Jemtlands 
kommunikations aktiebolag, med landssekreteraren Anders 
Jacob Thomée som idégivare och organisatör. Tanken var att 
med en kombinerad land- och vattenväg, med Sundsvall och 
Levanger i Norge som slutstationer och Östersund som mel
lanlänk, förbinda Atlanten med Bottenviken. En led tvärs över 
landet som en Norrlands motsvarighet till Göta Kanal.31 Idén 
var inte ny. Redan på 1600-talet fanns planer på en liknande 
sjöled och Axel Fr Cronstedt skrev 1763 i Rön och Anmärk
ningar hur Jämtlands talrika sjöar borde utnyttjas.32 

Thomée utvecklade alltså en gammal plan, och han genom
förde den. I landshövdingens femårsberättelser från 1856-1865 
får man en god uppfattning om Thomées engagemang och om 
hur han till slut genom aktiebolaget förverkligade projektet. 
Totalt omfattade den nya kommunikationsleden 40 mil, 22 
över sjöarna, 16 på landsvägar och 2 på järnväg, sträckan 
mellan Stödesjön och Sundsvall. Den öppnades för trafik 1863. 

Om man började resan från väster, gick första etappen med 
båt från byn Melen över fjällsjöarna Anjan och Kallsjön ner 
till Bonäset, därefter landsväg till Kvitsle och senare båtförbin
delser över Storsjön till Östersund och Sandviken. Därifrån på 
nytt landsväg till Pilgrimstad, sedan båt över Revsundssjön till 
Bräcke. Där slutade den jämtländska delen av leden.33 

Två år senare var hela den nya leden fram till slutstationen 
Sundsvall klar. Första året reste 10 147 passagerare med bola
gets båtar Odin, Thor, Frej och Refsund. Vid sjöarna byggdes 
lastbryggor, stationshus och magasin varav idag ingenting åter
står. Landssekreterare Thomée såg den nya förbindelsen mel
lan Västerhavet och Bottniska viken inte enbart som en för
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bättring av länets transporter utan också som en möjlighet att 
väcka ekonomiskt intresse för Jämtland. 

Sjöleden blev dock ingen lysande affär. Trots stor passagerar-
tillströmning tvingades bolaget att begära sig i konkurs redan 
efter fyra år, 1867. Projektets svaghet var att förbindelserna 
endast kunde utnyttjas under den isfria delen av året, och att 
de många omlastningarna mellan land- och sjötransporter var 
tunga och tidskrävande. Bolagets ångbåtar såldes till enskilda 
redare och trafiken på de större sjöarna omorganiserades utan 
samband med varandra. Under 1870- och 1880-talen utvidgades 
båttrafiken. Som mest trafikerades de jämtländska sjöarna av 
29 fartyg. Enbart runt Storsjön fanns 79 båtbryggor.34 Far
tygen och deras historia har behandlats av flera författare.35 

Framförallt har ångbåten Thomée uppmärksammats. Den sjö
sattes 1875 och ombesörjde då passagerar- och godstrafiken 
mellan Östersund och Ytterån, där brunnsdrickandet i slutet 
av 1890-talet nådde sin höjdpunkt med ca 400 gäster varje som
mar. Thomée togs, som sista båt, ur reguljär trafik 1959 och 
räddades från skrotning 1972. Den går nu i turisttrafik med 
Östersunds kommun som redare. 

Baedekers resehandbok om Sverige och Norge från 1879 om
talar både Karl Johanvägen och sjöleden från Melen över 
Anjan och Kallsjön som lämplig resväg från Norge till Sverige. 
I STF:s Resehandbok I, 1894, beskrivs en tur från Järpen över 
Kolåsen och Melen till Levanger, som ett intressant alternativ 
till den då relativt nya och bekväma tvärbanan. Turen krävde 
både hästskjuts, ångbåt och fotvandring.36 
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Motsvarande intryck får man av Sven Johan Kardelis dag
boksanteckningar från 18 8 6.37 Han skildrar där en fjälltur, 
som startade med en båtresa på Kallsjön. Ångbåten Åreskutan 
avgick från Bonäset förbi Fäviken, Kall, Huså och Kallsedet. 
Kardell ger en utmärkt naturbeskrivning och exakta uppgifter 
om sina medresenärer, fyra engelsmän på väg till Kallsedet. 
Där väntade värden Percy F Luck på sina vänner med sin priva
ta ångslup för vidare färd över sjön Juveln till Ytteräng och 
vidare till jaktvillan vid Hoberg. På återvägen en vecka senare 
utgjordes passagerarna av ett antal bolagskarlar, och tre unga 
norrmän med ränsel på ryggen och pipa i mun, alla studenter 
eller artister. 

Att järnvägen dock med ens blivit dominerande i Västjämt-
land omvittnar följande upplysning, även den ur STF:s Rese
handboken I: "Före tvärbanans byggande gick liflig trafik på 
Norge mellan Sundsvall och Levanger efter denna led, 'Jämt
lands kommunikationsled\ som öppnades i början af 60-talet. 
Numera går häröfver snart sagdt endast turisttrafik.38 

Järnvägen 

Först 1882 blev det möjligt att resa med järnväg genom Jämt
land. Det året, den 21 juni, invigdes tvärbanan eller mellanriks-
banan med sträckningen Ånge-Östersund-Storlien-Trond-
heim. Den svenska järnvägens historia är grundligt kartlagd i 
det stora verket Statens järnvägar 1856-1906 (1906).39 Järn
vägen var den avgörande förutsättningen för turismens utveck
ling och jaktvillornas tillkomst. 

I Ånge ansluter tvärbanan till Norra stambanan. Därifrån 
går den till Bräcke station vid Revsundssjön och vidare till 
Östersund. Sedan följer järnvägen Indalsälvens dalgång till 
Duved för att vid riksgränsen, ett par kilometer från Storlien, 
sammanbindas med den norska järnvägslinjen till Trondheim. 

Sträckan Duved-Storlien var den första i vårt land som 
drogs genom obebyggda trakter. Det dramatiska och svåra 
arbetet har skildrats av A L Uggla i Statens järnvägar; del II.40 

Mellan Åre och Storlien är höjdskillnaden drygt 200 meter. 
Banan klättrar brant uppför från 379 meter till 602 meter över 
havet. Storliens station är belägen på svenska järnvägsnätets 
högsta punkt. Trots alla svårigheter med järnvägsbygget öpp
nades trafiken provisoriskt 1880 och två år senare var trafiken 
i gång. Ånglokens frustande ansträngningar när de tog sig upp 
mot Storlien kunde höras på väldiga avstånd, i viss väderlek på 
miltals avstånd.41 
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Eli F Heckscher skriver i sin avhandling om järnvägarnas Höjdprofil av järnvägen mellan 

inflytande på landsbygdens befolkningsfördelning (1907): Östersund och Trondheim. Ur 
,,XT 1.. 11 ..1 .. c i r» i - ro 1 Statens järnvägar del II. 

Norrlandska tvarbanan ar ett ar de jämförelsevis ra exemplen 
i vårt land på att en järnväg kastas ut i ett nästa obrukadt land 
och skapar en industri, ja, delvis tom landtbruk.42 

Heckscher visar att en minskning av folkmängden byttes i 
en uppgång vid tvärbanans tillkomst. Han behandlar utförligt 
järnvägens inflytande på industri och jordbruk, men berör ej 
dess betydelse för turismen. Timmer, massa och virke från 
skogsindustrin på norrlandskusten kunde nu transporteras 
västerut till Trondheim för vidare transport till England och 
övriga Europa. Järnvägstransporterna gjorde det också möjligt 
att lokalisera industri till Västjämtland. Mellan åren 1880 och 
1914 var totalt 15 sågar i drift, bysågarna oräknade.43 

Den framtidstro och optimism som järnvägen förde med sig 
uttrycktes av landshövding John Ericson, som hoppades att 
Jämtland "genom jernvägsförbindelsen rycks med i den all
männa utvecklingen och likställts med öfvriga delar av foster
landet [...] liksom känslan af att en ny dag runnit upp, af 
hvilken man hoppas mycket för allmän och enskild nytta".44 
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Landshövdingens förhoppningar kom att infrias. Järnvägen 
vidgade Jämtlands kontakter med omvärlden och samtidigt för
ändrades människornas villkor. Landsvägarna, t ex Karl Johan
vägen, förlorade i betydelse. Forkarlarna efter norgevägen, 
Olaus i Duved, Erik Gufassa i Mycklegård och många andra, 
fick stanna hemma. St allt järnsstugans och Skalstugans gästgi-
veridagböcker saknar från vintern 1883 även forkarlarnamn. I 
stället skar järnvägen spikrakt genom landskapet och båtarna 
dunkade fram längs sjöarna. En ny tid hade kommit. Det blev 
lättare och enklare att resa och för flertalet människor öppna
des en ny värld. 

Mellan stationerna Enafors och Storlien ligger hållplatserna 
Fridhem och Visjön, av stor betydelse för den fortsatta fram
ställningen. I dess närhet uppfördes nämligen jakt villorna 
Rensjösätern, Rensjönäset och Visjön. Till stationen Duved 
anlände ägarna till bl a jaktvillorna i Skalstugan, Medstugan, 
Storrensjön och Bodsjöedet och till Enafors de jägare som 
bodde i Bunnernäset, Landverk och Enaforsholm. 

Längs tvärbanan mellan Östersund och norska gränsen bygg
des inalles fjorton stationshus, alla ritade vid Kungl järnvägs
styrelsens husbyggnadsavdelning under ledning av A W Edel-
svärd, född i Östersund 1824. Under en 40-årsperiod ritade 
Edelsvärd och hans medarbetare nära 300 stationshus i hela 
Sverige och dessutom ett stort antal byggnader som hörde sam-

Åre stationshus. 1892. man med järnvägen.45 



I en översikt, som Edelsvärd skrev tillsammans med sin efter
trädare Folke Zettervall, påpekas att de flesta stationshus var 
modellhus eller typhus.46 De unika låg i storstäderna. Men 
Edelsvärd tillmätte ändå småstationerna stor betydelse, efter
som de var föredöme och ideal för andra byggföretag på res
pektive plats.47 

Stationshusen efter tvärbanan mellan Östersund och Storlien 
är alla ett slags typhus efter modell av Åshammar station strax 
norr om Storvik. Edelsvärd beskrev stationerna som "rektan
gulära, billiga och ändamålsenliga". De byggdes av timmer och 
kläddes med liggande panel i botten- och övervåningen, om 
vindsvåning förekom, kläddes den med stående panel. Exteriö
ren målades ljus med listverk i en något mörkare ton. Fasaden 
mot perrongen bar upp ett litet skärmtak. 

Vid jämförelse med motsvarande småstationer efter Norra 
stambanan, t ex Ekträsk, Åstiäsk, Myrheden och Hednoret, 
byggda efter "byskemodellen", framstår de jämtländska statio
nerna som enkla. Finns det ett samband mellan den geografis
ka beskrivningen av obrukat land, öde fjälltrakt, isolerade 
orter och den enkla arkitekturen? Troligare är att de ekono
miska instruktionerna från Kungl Maj:t om små, billiga och 
tillbyggbara hus har varit bestämmande. Viktigt är också att 
minnas, att de jämtländska stationerna är äldre än de nämnda 
stationerna efter "byskemodellen". 

Storliens järnvägsstation med 
stationshus, banhall och Järn
vägshotell. Längst tv skymtar 
Selanders Nya hotellet. 1889. 



Stationshuset i Storlien är en hög tvåvånig träbyggnad med 
tälttak och fem fönsteraxlar samt flankerande flyglar och hör 
till samma grupp som stationshusen i Ånge och Alingsås. 
Ingenting antyder att Storlien är en gränsstation. Fasaden sak
nar det rika formspråk som t ex gränsstationen Charlottenberg 
vid Nordvästra stambanan fått tio år tidigare. I Storlien sakna
des också riksvapnet och Statens järnvägars bevingade hjul. 
Stationshuset var förbundet med en tvåspårig banhall, den 
enda av landets elva banhallar som kunde tillslutas med portar 
mot gavlarna. Det var en konstruktion betingad av det hårda 
klimatet och belägenheten på kalfjället. I närheten av stations
huset uppfördes lokstallar, vattentorn och vändskiva, och på 
andra sidan Stalltjärnsån personalbostäder. 

Efter några år utökades Storlienstationen med ett hotell. 
Frågan om ett hotellbygge behandlades vid 1887 års riksdag, 
men vann ej bifall, trots att persontrafiken sommartid var liv
lig. Beslutet omprövades samma år och Järnvägshotellet uppför
des i trä och anpassades exteriört till stationshuset. Hotellet 
placerades i östra delen av banhallen och fick sin huvudentré 
från plattformen.48 

Vägnätets uppbyggnad i Västjämtland och så småningom 
den välorganiserade båttrafiken över de stora sjöarna öppnade 
landskapet också för främmande resenärer: topografer, karto
grafer, botanister, författare, ripjägare m fl. Men det var först 
med järnvägens tillkomst, och den radikala förändringen av 
kommunikationerna som den innebar, som Jämtland blev till
gängligt för turism i modern mening. Därmed närmar vi oss 
också det tema som denna avhandling framförallt behandlar. 
Hur har turismen förändrat och förnyat bebyggelsen i Väst
jämtland? 

Karl Johanvägen sommaren 
1985. En liten vägsträcka på ett 
par kilometer mellan Skalstugan 
och norska gränsen underhålls 
och vårdas fortfarande av 
Stiftelsen Skalstugan. 
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Svenska turistföreningen 

Föregående sida: En grupp 
turister har nått Åreskutans topp
stuga. Foto Nils Thomasson 
omkring 1910. 

Det engelska ordet tourism myntades i början av 1800-talet och 
det motsvarande ordet turism i Sverige i mitten av samma år
hundrade. En definition av begreppet turism formulerades av 
de två schweiziska professorerna W Hunziker och K Krapf på 
1930-talet. Den antogs av AIEST (The International Associa
tion of Scientific Experts in Tourism) och lyder i svensk över
sättning: 

Turism är summan av de företeelser och relationer som uppstår genom 
resor och främlingars besök så länge de inte leder till fast bosättning och 
inte är förenat med någon verksamhet för att tjäna pengar.1 

De engelska forskarna A J Burkart och S Medlik, verksam
ma vid University of Surrey, hävdar (1974) att turismen i 
modern mening startade i samband med järnvägens genom
brott i Europa, dvs från omkring 1840 ^England.2 De urskil
jer också tre utvecklingsstadier för turismen. Det första stadiet 
sammanfaller alltså med järnvägstrafikens genombrott, det 
andra infaller under järnvägens blomstringstid och varierar 
naturligtvis för olika länder. För Sveriges del med början i 
slutet av 1800-talet. Det tredje stadiet, menar de engelska fors
karna, inträder under tiden mellan de två världskrigen, då 
privatbilismen, civilflyget och busstrafiken utvecklades, och 
det skedet fortsätter efter andra världskriget. 

Burkart och Medlik påpekar dock, att det finns andra som 
vill se 1700-talets hälsobrunnar och badortsliv som turismens 
början. Välbärgade människor samlades för att dricka mineral-
haltigt vatten och för att sköta sin hälsa, t ex i Baden-Baden 
och Wiesbaden i Tyskland, Zandvoort och Ostende vid de 
nederländska och belgiska kusterna. För Sveriges del t ex i 
Medevi, Ramlösa och Ronneby. 

Samtidigt med järnvägens genombrott började på kontinen
ten särskilda turistföreningar växa fram, t ex i Tyskland, 
Schweiz, Frankrike och Norge. I Sverige kom inte diskussio
nen om en motsvarande förening i gång förrän på 1880-talet. 
Tre, av varandra oberoende, initiativ togs år 1884. Och nästa 
år den 27 februari bildades Svenska turistföreningen i Upp
sala.3 

Föreningens närmaste förebild var Den Norske Turistf0r-
ening som bildats år 1868. Norge var redan ett betydande turist-
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land, som främst lockade engelska och tyska turister med lax
rika älvar och höga fjäll. Turistföreningen i Norge strävade 
dock efter att göra landet bekant för dess egna innevånare, och 
ett liknande syfte formulerades i Sverige. 

Det var framförallt Norrland Svenska turistföreningen först 
kom att intressera sig för. Föreningens paroll, Känn ditt land> 
blev i första hand en uppmaning att genom fotvandring upp
täcka fjällområdena i Lappland och Jämtland. Man såg stora 
möjligheter att där åstadkomma en livlig turistverksamhet 
med de nya, smidiga kommunikationer, som tvärbanan till 
Storlien och Ofotenbanan mellan Luleå och Gällivare erbjöd. 

Även om Norrland stod i förgrunden propagerade förening
en också för turistmål i andra delar av landet, bl a i Väster
götland, Dalarna och Småland. 

Turistföreningens första medlemmar, 74 till antalet, var 
framförallt akademiker, många naturvetare. Föreningens ord
förande Frithjof Holmgren var professor i fysiologi i Uppsala 
och riksantikvarie Flans Hildebrand dess vice ordförande. I 
styrelsen satt flera vetenskapsmän samt två i denna bok fram
trädande personer, nämligen grosshandlare Severin Axell, 
Sundsvall och friherre Oscar Dickson, Göteborg, även han 
grosshandlare.4 

Föreningens styrelse var angelägen att så snart som möjligt 
påbörja utgivningen av en årsskrift. Redan 1886 utkom de 
första häftena, där fem av åtta uppsatser handlade om Norr
land, och var skrivna av geologerna A G Högbom, Torbern 
Fegraeus och Fredrik Svenonius. En av uppsatserna, "Turist
ruter i mellersta Jemtland", författad av Högbom innehåller 
resetips, men även en beskrivning av den storartade jämtländs
ka naturen där man också får "inblick i det egendomliga lifvet 
vid fäbodvallarna eller bland lapparna".5 

I årgångarna mellan 1886 och 1910 berördes Jämtland i inte 
mindre än 110 artiklar och i åtskilliga notiser, vilket motsvarar 
ca 12 procent av det totala antalet. Lappland dominerade med 
19 procent och Dalarna kom på tredje plats med 8 procent.6 

Till turistföreningens 25-årsjubileum utarbetades ett utförligt 
register till samtliga årsskrifter samt ett diagram, som visade 
antalet illustrationer från olika landskap i årsskriften. Från 
Lappland kom de flesta, men även Jämtland var väl represente
rat och placerade sig på fjärde plats efter Dalarna och Skåne. 
Diagrammet är tryckt i årsskriften 1910. 

År 1886 organiserade turistföreningen en ombudsverksam
het, som under skattmästaren Folke Wanckes ledning växte 
snabbt. Ombuden, de första åren kallades de agenter, skulle 
var och en på sin ort värva medlemmar, distribuera årsskriften 
och ge råd inför planerade resor. De skulle vara de "turistiska 
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gnistorna ute i landet".7 Av STF:s första ombud var nio bo
satta i Jämtlands län. 

Förutom årsskriften blev STF:s resehandböcker en viktig 
kunskapskälla för de människor som ville se och lära känna 
Sverige. Den första i raden av de röda resehandböckerna ut
kom 1894. Den handlar om Dalarna och södra Norrland.8 En 
tredje del behandlar Jämtland, framförallt fjälltrakterna i väs
ter. Huvudredaktören, löjtnant F Schenström, hade hjälp av 
många medarbetare, som var och en rapporterade från sin ort. 
Tio år senare utkom en handbok som enbart skildrar Jämtland 
och Härjedalen, sammanställd av komminister Carl J E Has
selberg, och den är en utvidgning av Schenströms text från 
1894 och utgavs i sex upplagor mellan åren 1904 och 1926.9 

Ytterligare uttryck för STF:s engagemang i Jämtland är de 
kartor över Åreskutan, Välliste, Anarisfjällen samt Snasa-
högarna, som föreningen utgav 1897-1903. De ersatte Albins 
karta över Jämtland från 1879, som inte längre ansågs tillförlit
lig och inte heller aktuell. 

Resehandböcker om Sverige hade tidigare utgivits. Bonniers 
Sverige. Illustrerad Handbok för resande och derjemte ett minne 
för den som besökt landet utkom i en första upplaga 1866, 
och Seligmanns förlag publicerade en serie små resehand
böcker. Dalarna presenterades 1885 och Jämtland ett år senare. 
Vilhelm Kôersner författade båda böckerna, den jämtländska 
med titeln Jemtland. En vägvisare för resande. Samma år utgav 
geologen och STF-medlemmen A G Högbom Jemtland med 
infartsvägar. En vägvisare för resande. 

I C M Rosenbergs Ny reshandbok öfver Sverige, 1887, med 
titel och riksvapen på röda skinnpärmar, finns förutom beskriv
ning över platser även utförliga råd om hur turisten skall ut
rusta sig. Och även i Albert Bonniers Rundresan. Stockholm-
Ostersund-Trondhjem-Kristiania-Stockholm, 1888, lämnas en 
fullständig lista på vad turisten bör medföra i sin väska eller 
ränsel. Båda dessa reseböcker är upplagda så att de följer järn
vägen och ger upplysningar om hotell, utflykter och sevärd
heter. Stationssamhällena Mörsil, Storlien och Åre får det 
största utrymmet i Västjämtland. Mörsil och Storlien p g a de 
nyuppförda hotellen, medan Åre intar en självklar plats med 
Åreskutan som utflyktsmål och för den nyöppnade Jernvägs-
restauranten, ägd av STF-ombudet och stationsinspektoren 
Albin Wettergren. De båda resehandböckerna rekommendera
de, förutom de obligatoriska vattenfallen och Åreskutan, lätt
tillgängliga utflyktsmål som Duveds skans, Stenen i grönan dal 
och Brudslöjans vattenfall i närheten av Storlien. 

Även om hotellen härbärgerade många turister, fanns det 
under den första turistperioden ytterligare en typ av logi, näm
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ligen de stora bondgårdarna. C M Rosenberg påpekade, att just 
i Mörsil och trakten däromkring var det vanligt att turister 
slog sig ner i bondgårdar, där både mat och övernattning 
kunde ordnas. 

Internationellt hade utgivandet av resehandböcker kommit 
igång tidigare. Baedekers första resehandbok, den över Belgien 
och Holland, utkom 1839 och den över Sverige och Norge 
utgavs 1879. Tolv år senare publicerades Thomas Cooks Guide 
to Norway.; Sweden and Denmark. I England utgav John 
Murray Handbook for London 1849 i två volymer, var och en 
på 400 sidor. År 1878 publicerade Baedeker en handbok, också 
den över London, med samma sidantal men i något mindre 
format. 

Svenska turistföreningens resehandböcker liknar både till 
utseende och uppläggning Baedekers böcker. Formatet och de 
röda pärmarna kan förväxlas, och texten är i båda saklig och 
detaljerad. Turistföreningens styrelseledamot, professor Gun
nar Andersson konstaterar stolt i årsskriften 1910: "Hvad 
Baedeker blifvit för reselifvet i världen öfverhufvud blef 
Svenska Turistföreningen i detta afseende för Sverige. "10 Tex
ten i de svenska resehandböckerna är ofta likartad, i t ex STF:s 
Resehandbok I, 1894, hittar man samma formuleringar om 
Jämtland som i Bonniers Rundresan, från 1888. 

STF utgav också en mindre publikation, Vägvisaren. Num
mer 20 från 1904 är en sammanställning av Hvilo- och kurorter 
i Sverige och upptar ett urval kurorter i Sverige. För Västjämt-
lands del några hotell och sanatorier i Mörsil, Storlien och Åre, 
men även flera mindre pensionat i Edsåsen, Enafors, Järpen, 
Kolåsen och Undersåker. Till och med Skalstugans gästgiveri 
omnämns med några ord. 

Från och med år 1889 var STF:s årsskrift illustrerad med 
fotografiska bilder såväl på omslaget som i anslutning till tex
ten. Initiativet var redaktörens, geologen Fredrik Svenonius. 
Han var själv en ivrig fotograf och samtliga nio fotografier i 
1889 års årsskrift har han tagit. Redan tre år innan hade Sveno
nius skrivit i årsskriften om "Fotografi och turistlif". 

Svenska turistföreningens intresse för den fotografiska bilden 
utvecklades år från år. Kurt Bergengren har i Fotografisk årsbok 
1966 skrivit en utmärkt artikel, "Fotografera ditt land", där 
han påvisar föreningens stora insats för det svenska dokumen
tärfotografiet.11 

Några år in på det nya seklet utgav STF ett fotografiskt 
planschverk, Svenska bilder. Redaktören var föreningens sekre
terare Valdemar Langlet. Första utgåvan kom 1907 och skulle 
följas av fler med växlande omfång. I en av dem, Panorama 
Sverige (1908), framstår Västjämtland som ett landskap med 



brusande vattenfall — Tännforsen, Handölsforsarna och Rista
forsen — och med milsvida utsikter och höga fjälltoppar. 
Motiven var desamma, som de tidiga konstnärerna sökte och 
fann efter Karl Johanvägen från 1840-talet och ett par decen
nier framåt. 

Västjämtland skildrades framförallt av tre fotografer: Anders 
Olson, Nils Thomasson och Anders Waagsböe. De är alla rikt 
representerade i STF:s årsskrifter under 1890-talet och i början 
av 1900-talet. Deras fotografiska arbeten behandlas i kapitlet 
Bilden av Jämtland. 

STF var vid sekelskiftet en förening i medvind med 25 535 
medlemmar. Det är viktigt att framhålla, att fjäll- och natur
romantiken inte var någon inhemsk företeelse. I Europa hade 
en rad alpföreningar växt fram. År 1857 bildades "The Alpine 
Club" i London och fyra år senare "Alpenverein" i Österrike. 
De blev i sin tur förebilder för turistföreningarna. Den engels
ka klubben bildades av en grupp bergsklättrare, de flesta verk
samma eller utbildade vid Cambridge. Bland mera namn
kunniga medlemmar finner man John Ruskin, i matrikeln 
presenterad som "Author of the Fourth Volume of Modern 
Painters'}1 

Likheten mellan Alpine Club och Svenska turistföreningen 
är påfallande. Initiativet togs av glaciärforskare och geologer. 
Konstitueringen ägde rum i universitetsstäderna Cambridge 
respektive Uppsala och medlemmarna rekryterades främst 
bland högborgerliga akademiker. 

Kärleken till fjällen passade väl in i det sena 1800-talets bor
gerliga kultur. Samhörigheten med naturen var stark och 
viktig. Berget, bergspasset och den forsande älven attraherade 
starkast.13 

"Man uppsöker icke längre de stora bildningshärdarne utan 
vildmarkerna, man vänder kulturen och menniskorna ryggen 
och drager till fjälls." Så förklarade Louis Améen vid STF:s 
årsmöte 1889.14 Vandraren som bröt sig fram i den vilda natu
ren blev ett med naturen och fick del av dess helande kraft. 
Medveten kraftmätning med naturen befrämjade uthållighet 
och individualism. Människan var liten och naturen stor. Det 
var en kampsituation som ledde fram till förstärkt livs
duglighet.15 

Samma tema återkommer hos Ellen Key i essäsamlingen 
Tankebilder (1898). Där skriver hon om en vandring upp på 
Åreskutan i sommarnattens ljus och om upplevelsen av de ens
liga vidderna "där människan växer sig stor genom att känna 
sig liten".16 

Turismens släktskap med 1890-talets nationalromantik har 
skildrats av Staffan Björck i Heidenstam och sekelskiftets Sverige 
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(1946). I Svensk stad (1950-1953) presenteras turismen som 
en reaktion mot industrialismen. Gregor Paulsson använder 
termen "kompensationsmiljö" för de nya fritidsanläggningar 
som skapats av bl a Svenska turistföreningen. Stadslivet till
fredsställer inte människornas behov, och hon kompenserar 
bristen genom flykt från staden till landet. Enligt detta synsätt 
är kärleken till naturen en produkt av industrialismen. Pauls
son säger vidare, att det är först under 1930-talet som turismen 
genom semesterlagstiftningen demokratiseras och blir en folk
rörelse.17 

När turistföreningen 1902 beslutade att endast ägna sig åt 
den inhemska turismen och inte längre göra reklam utom
lands, kan det ses som en fördjupning av den anda som var for
mulerad i föreningens motto Känn ditt land. Några decennier 
tidigare hade Artur Hazelius använt devisen Känn dig sjelf som 
överskrift för Nordiska museets och Skansens uppgift. Haze
lius såg den begynnande industrialismen som ett hot mot ett 
månghundraårigt kulturarv. Känn dig sjelf var en uppmaning 
riktad till nationen. För den enskilde betydde den Känn ditt 
land. 

Svenska turistföreningens historia är ett omfattande ämne. 
Det stora, men oordnade, och sällan använda arkivet skulle 
kunna ligga till grund för en långt utförligare framställning än 
denna korta översikt. Trådarna är många. Förhållandet till 
idrottsrörelsen och hembygdsrörelsen har inte berörts. Här 
har jag endast velat skissera bakgrunden, framförallt med hän
syn till utvecklingen i Västjämtland. 

Turistföreningens byggnader 
Sommaren 1890 började den femåriga föreningen att bygga i 
jämtlandsfjällen. En oansenlig timmerhydda restes i dalen vid 
Enaälven, mitt emot Fiskåhöjden med riksröse nr 156, ca 28 
kilometer sydväst om Handöl. Sylhyddan var rödmålad med 
spröjsade fönster, enkel bräddörr och pulpettak. Byggnaden 
saknade golv, och understa plankvarvet låg på en stenfot. Taket 
var täckt med näver och torv.18 

Inredningen var lika anspråkslös som det yttre. Ett enda 
rum, ca 10 m2, var möblerat med två väggfasta träbritsar, med 
liggplats utan sängkläder för åtta personer, ett bord och en 
kamin. Turistföreningens ombud i Enafors, stationsinspekto-
ren N J Petterson ansvarade för hyddans uppförande. I revi
sionsberättelsen från 1891 redovisades den totala kostnaden till 
323 kronor och 40 öre, ingen obetydlig utgift i förhållande till 
föreningens tillgångar. Trots sin enkelhet var bygget viktigt: att 



Sylhyddan uppförd 1890 av göra Sylmassivet tillgängligt. Tidigare hade en fjällvandring dit 
Svenska turistföreningen. inneburit övernattning under bar himmel eller i tält. En vand

ring till Sylarna krävde speciell fjällvana och företagsamhet. 
Som turistmål är Sylmassivet årsbarn med STF. Den 17 juli 

1885 lyckades den första med säkerhet kända bergsbestig-
ningen av en av topparna, Storsylen, som av ortsbefolkningen 
ansetts som obestiglig. Två år senare upprepade tre av STF:s 
ledamöter samma bravad. En av dem, Louis Améen, skrev i 
årsskriften 1888 uppsatsen "Syltopparne".19 Det är en spän
nande skildring av vandringen från Enafors och upp på Syl
toppen och den bidrog troligtvis till att allt fler sökte sig till 
Sylarna i slutet av seklet. 

Fram till 1890 kände man till tolv personer som bestigit 
någon av Syltopparna. Det visade sig ganska snart, att Sylhyd
dan lockade besökare och att antalet steg år från år. Från Syl-
hyddans tillkomst och fram till 1896 är åttiosex fjällturister 
antecknade i STF:s besöksbok.20 I den kan man också läsa 
den enda kritiska kommentaren, skriven av en Herr H A som 
troligen tillhörde en utländsk alpklubb. Den lilla hyddan 
motsvarade inte hans krav. 

Intresset för Sylområdet stimulerade Svenska turistföre
ningens styrelse till att år 1894 börja planera för ett bekvämt 
och tidsenligt härbärge. Sylhyddan låg ganska långt från Syl
massivet. Enbart anmarschen från hyddan tog ca tre timmar. 
Byggnadsplanerna förverkligades åren 1895-1897. Den nya 
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byggnads uppfördes på en kulle, 7 kilometer söder om den 
första hyddan, "just på gränsen mellan naket fjäll och växtlig
het"21 Platsen var kringfluten av Enans två källflöden, nästan 
överallt vadbara. Där fanns också grönbete för klövjehästar. 
Avståndet till Handöl uppskattades till åtta timmars gångväg. 

Föreningen beställde huset från Tobo snickerifabrik i Upp
land, som levererade det i monteringsfärdigt skick till Enafors 
station våren 1895. För tidig snösmältning och besvärliga 
väderförhållanden gjorde att större delen av lasten blev kvar i 
Enafors till nästa år. Då fraktades 30 ton byggnadsvirke de tre 
milen över kuperad och oländig fjällterräng till byggnadsplat
sen. Lars Olsson, ägare till Mattmars snickerifabrik, ledde 
monteringsarbetet.22 

Huset var en kvadratisk envåningsbyggnad med vind, tälttak 
och förstukvist. Det målades rött med vita knutar, 
fönsterspröjsar och sockellist. Turisthyddan vid Syltopparna 
hade två rum, skilda för damer och herrar, ett samlingsrum, 
kök och förstuga. Inredningen karaktäriserades i en artikel av 
Johan Lindström Saxon som "solid och enkel".23 Sylhyddan 
fick vid invigningen den 15 juli 1897 digniteten fjällstation, dvs 
turistföreningen anställde personal som under sommarmåna
derna lagade mat, städade och biträdde som fjällförare. 

När Sylstationen tagits i bruk blev den första enkla hyddan 
överflödig. STF:s styrelse arrangerade då ett byte med geologen 
Harder Santesson, som hade jakträtten i området. Santesson 



övertog hyddan vid Enaälven, mot att han åtog sig att uppföra 
en likvärdig hydda på vägen mellan Handöl och Sylarna. Den 
uppfördes på Storulvåns högra strand helt nära utflödet i Han
dölan och fick namnet Storulvåhyddan. Den blev en mellan
station på östra vandringsleden mellan Handöl och Sylarna 
och kom att nyttjas av de turister som upplevde en dagsmarsch 
till Sylarna som alltför ansträngande. På försommaren 1906 
flyttades den äldsta hyddan till Storulvåtjärn och överlämnades 
1927 genom ett gåvobrev till STF. Den blev där en motsva
rande mellanstation på väg till Sylarna på västra vandrings
leden.24 

Ett annat, något mindre projekt, svarade föreningens öster
sundskrets för. Den byggde vid Tännforsen ett regnskydd och 
en utsiktsplattform vid fallet och två båtbryggor vid Tännsjön. 
Samma krets svarade också för en liten stuga på Mörvikshum-
melns topp, 1891. 

STF:s ombud i Åre, stationsinspektoren Albin Wettergren, 
var en stor tillgång för föreningen. Med sitt outtröttliga intres
se och sin goda organisationsförmåga ledde han turistföre
ningens byggande och övriga verksamhet i Åredalen. År 1887 
bekostade STF utmärkningen av en vandringsled till Åresku
tans topp och under samma sommar inrättades en allmän 
dusch intill skolhuset i Åre. Kartor och tält kunde turisterna 
hyra av föreningens ombud och under en sommar gjordes ett 
försök med cykeluthyrning. En åttkantig hydda med tälttak 
byggdes 1892 på Åreskutans topp. Den var beställd från Lars 
Olssons snickeri i Mattmar och uppkörd och hopsatt i april 
1892 av Erik Mårtensson och sju andra årebor.25 Hyddan 
nyttjades som utsiktspaviljong efter schweiziskt mönster och 
som raststuga eller skydd vid ogynnsamt väder. Redan 1891 
framförde geologen och STF-medlemmen A G Högbom i års
skriften förslag om en bergbana till Åreskutans topp, och 1894 
bekostade STF mätningar och provstakning, men bygget an
sågs alltför dyrt. Någon bergbana byggdes inte förrän 1910, 
och då inom ramen för det s k Åreprojektet. 

Några år senare, 1906, lät Svenska turistföreningen uppföra 
en turistpaviljong vid Tännforsen. Den bestod av en rymlig 
storstuga med öppen spis samt kök och personalrum. På andra 
sidan gårdsplanen byggdes stall och kuskstuga. Bönderna i byn 
Totten upplät kostnadsfritt mark för byggnaderna och för väg 
och gångstigar till vattenfallet. Byggmästare Mårten Ohlson 
från Åre svarade för uppförandet och bidrog med fritt bygg
nadsvirke.26 

Att Tännforsen blev det stora turistmålet i Västjämtland 
visar bl a de tjocka och många besöksböckerna i STF:s arkiv. 
Detta stämmer väl överens med Sten Selanders uttalande i års-
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skriften 1951: "En turist kring sekelskiftet var en person med 
alpstav som betraktade vattenfall".27 

I övriga delar av Jämtland agerade turistföreningen sparsamt. 
I norra delen byggdes 1892 en hydda vid Hällingsåfallet. Natu
ren där ansågs kunna tävla med Tännforsens. Hyddans funk
tion var densamma som på Åreskutan, utsiktsplats och vilo
ställe. Väster om Storsjön, i Oviksfjällen, byggde föreningen 
en fjällhydda, Västra Arådalen, 1896. 

På sin resa genom Sverige kom Nils Holgersson på gåskar
lens rygg en dag till ett utsiktstorn, som "var rest på ett berg, 
berget stod på en ö, och ön låg nära östra stranden av en stor 
insjö".28 Sjön var Storsjön i Jämtland och han befann sig i 
STF:s utsiktstorn på Frösön, med en storslagen utsikt över 
vatten och skog och över den jämtländska fjällvärlden i väs
ter.29 Tornet hade rests sommaren 1888 i en trävirkeskon
struktion, femtio fot (15 meter) högt, på toppen av Ostberget. 

Att utsikten var i fokus för upplevelser, visar en genomgång 
av de tio första årgångarna av STF:s årsskrift.30 Det hörde till 
tiden att på berg och höga höjder bygga utsiktstorn. Det mest 
kända i landet var troligtvis Bredablick på Skansen uppfört i 
tegel 1876 efter arkitekt J E Söderlunds ritning. Ett annat om
talat utsiktstorn byggdes 1892 i anslutning till Råbäcks turist
hotell på Kinnekulle och vid Siljan fanns vid sekelskiftet i när
heten av turistorterna Mora, Rättvik och Leksand inte mindre 
än sex torn.31 

Tännforsen var det populäraste 
utflyktsmålet kring sekelskiftet. 
Turistpaviljong uppförd 1906. 
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I dag kan turistföreningens tidiga byggnadsverksamhet i 
jämtlandsfjällen förefalla ganska liten och okomplicerad. Men 
så var det inte. Alternativen var många och lokaliseringen och 
transporterna krävde noggranna överväganden. Varje bygge 
måste förberedas och planeras i detalj. För markupplåtelsen 
krävdes tillstånd av lappväsendet vid länsstyrelsen och berörda 
lappbyar eftersom byggnaderna ofta restes på renbetesland. 

Vid sekelskiftet ägde Svenska turistföreningen alltså några 
enkla hyddor och en turiststation i högfjällsområdet söder om 
järnvägen. De var små och robusta, praktiskt utrustade och låg 
på platser där det fanns ved och vatten. De rödfärgade fasa
derna signalerade byggnadernas läge, där de låg tillräckligt av
sides för att förmedla den efterlängtade vildmarksstämningen. 
Deras ringa storlek och spartanska inredning var i första hand 
betingad av nödvändigheten, men den kan också uppfattas 
som uttryck för Svenska turistföreningens ideal. Föreningen 
ägde också några stugor i Åre och vid Tännforsen. 

Med dessa byggnader, som detta kapitel behandlar, hade 
STF:s inmutning av det västra fjällområdet påbörjats. Byggan
det har under 1900-talet fortsatt i allt större skala. Från 1915 
knöt turistföreningen arkitekt John Åkerlund till sig, och 
byggnaderna får en helt annan dignitet och karaktär, t ex fjäll
stugan Stensdalen från 1916 och fjällstationerna i Vålådalen 
1923 och Sylarna 1933. 

Av de första byggnaderna är inte mycket bevarat. Den äldsta 
Sylhyddan, dock i något förändrat skick, är allt som vittnar 
om pionjärtiden i Västjämtland. 

Turisterna 
Att dricka brunn och vistas vid brunnsorter kan betraktas som 
en tidig form av turism. Medevi brunn hade grundats 1678 och 
därefter tillkom en rad brunnsorter, t ex Sätra, Loka och Ron
neby i början av 1700-talet.32 Dit reste man för att sköta sin 
hälsa men också för att umgås och skapa sociala kontakter. 

I Ytterån, en by ca 25 kilometer öster om Mörsil, fanns en 
hälsokälla som från mitten av 1700-talet hade varit känd och 
nyttjad av bygdens folk. År 1886 bildade tre företagsamma 
ortsbor bolaget Ytterå Brunn- och Bad och byggde intill källan 
en badinrättning. Anläggningen lockade gäster — turister — 
utifrån och under loppet av några år uppförde bolaget hotell, 
societetshus, badhus, brunnshus och doktorsbostad. I Ytterån 
tog man emot människor med olika sjukdomar, dock inte 
lungsjuka. Säsongen sträckte sig från juni till september och 
det gavs både varma och kalla bad, sjukgymnastik och elektri
citetsbehandling. 
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Ytterå Brunn- och Badanstalt hade sin glansperiod fram till 
1905 och gästernas antal var omkring 400 per säsong. I STF:s 
Resehandbok I, från 1894, påstås att "Här träffas den första, 
från Ö räknadt, af Jämtlands kurorter och den enda, som är 
stängd för bröstlidande".33 Detta var inte sant eftersom tuber
kulospatienter vid den tiden var utestängda från alla kurhotell 
i Västjämtland utom i Mörsil. Av Ytterå Brunn- och Badanstalt 
återstår i dag endast husgrunder. 

I Mörsil fanns från 1860-talet Eggens kallvattenkuranstalt 
med ångskåp och badstugor. Den ägdes av bonden Elias Olofs
son. Av "Bad Journal för Eggens Badinrättning 1877-1888" 
framgår, att den var flitigt besökt, mest av ortsbefolkningen 
men också av människor från hela älvdalen ner till Öster
sund.34 Även en och annan gäst från Norge och Finland är an
tecknad. Kommunikationerna med Mörsil var först genom 
båttrafiken över Storsjön, senare med järnvägen mycket goda. 

Alfred Levertin framhåller i Svenska brunns- och badorter 
(1883) att det till Mörsil också reste sjuka för den höga luftens 
skull. Mörsil blev också den plats där Sveries första privata 
sanatorium byggdes 1891. 

Dessa luftgäster kom inte bara till Mörsil utan till hela Väst
jämtland och inackorderades i de större bondgårdarna, där 
man hade utrymme för att ta emot gäster. Luftgästerna upp
skattade den lantliga idyllen och den personliga kontakt som 
skapades mellan gäst och värdfolk. De som orkade "gingo till 
fjälls med näverbottnade skor på fötterna, glödritade stavar i 
händerna och mat i näverkuntarna".35 

Ytterå Brunn- och Badanstalt 
från början av 1890-talet. T v 
skymtar hotellet, i mitten 
societetshuset och vid vattnet 
badhuset. Foto Anders Olson. 



"En botanisk exkursion". Olje
målning av Johan Tirén från 
1890-talet. Botanisterna är 
Johan Tiréns bröder, Viktor med 
studentmössa och Karl med 
plåtportören. 

En annan grupp som tidigt lockades till Västjämtland var 
botanister, eller blomsterherrar som jämtlänningarna kallade 
dem. Från 1843 och femtio år framåt kan man genom rese
rapporter och uppsatser följa botanisternas vandringar i fjäll
området. Bland dem hittar man t ex Artur Hazelius. Som 
18-årig elev vid Nya Elementarskolan i Stockholm reste han 
tillsammans med läkaren Gustaf Ahlberg genom Jämtland till 
Trondheim. Hazelius återkom senare fyra gånger till Västjämt
land mellan åren 1884 och 1899, då i ett annat ärende, näm
ligen för att samla föremål till Nordiska museet och Skansen. 
Andra botanister som reste i fjälltrakterna var t ex Pehr Johan 
Beurling, Stockholm, Robert Wilhelm Hartman, Gävle och 
Florentin Behm från Sörviken, Brunflo socken.36 

Sommaren 1867 gjorde Sigfrid Almquist, senare rektor för 
Högre realläroverket på Norrmalm i Stockholm, tillsammans 
med fil kand Severin Axell och med stud Frans Kempe under 
tre månader en botanisk exkursion i Åre- och Storlienområ-
det. Almquist och Kempe botaniserade på Sylmassivets slutt
ningar, i Storulvådalen och i Storlienområdet, medan Axell 
koncentrerade sig på området kring Handöl och Snasahögarna. 
Slutligen förenades de och besteg Åreskutan gemensamt. 
Exkursionen avslutades med en vandring till Suljätten i Kalls 
socken. 

Den botaniska exkursionen är beskriven av Sigfrid Almquist 
som resrapport i Kungl Vetenskapsakademiens förhandlingar år 
1869.37 Rapporten är hållen i en lågmäld ton, och de dagliga 
vedermödorna med mat, utrustning och övernattningar före
faller odramatiska. Rapporten innehåller noggranna förteck
ningar över anträffade växter och växtplatser. Det vetenskap
liga arbetet utfördes med största omsorg och alla tre räknade 
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sig som botaniska pionjärer i ett outforskat område. Särskilt 
högt värderade de fyndet av sällsynta lavar vid Handölsfallen. 

Tillsammans med en annan skolman och botanist gav Alm-
quist några år senare ut den mest spridda av alla botaniska 
böcker på svenska, Svensk flora för skolor, mest känd som Krok 
och Almquist.38 Frans Kempe och Severin Axell återvände re
gelbundet under många år till Västjämtland. Dels i affärer som 
ledare för var sitt familjeföretag och dels som flitiga jägare och 
botanister. 

Förutom luftgästerna och blomsterherrarna, skriver Carl J E 
Hasselberg i STF:s årsskrift 1934, var det under hans barndom 
på 1860-talet sällsynt med turister i Västjämtland. Från Åre 
ordnades landsvägsresor till Tännforsen och en och annan 
främling tog sig upp till Åreskutans topp med hjälp av fjäll
förare. Att vandra för nöjets skull var för ortsborna främman
de. Hasselberg gjorde sin första fjälltur 1872 tillsammans med 
bl a syskonen Tirén. Målet var Oviksfjällen som på den tiden 
var en okänd trakt, en vit fläck på kartan. Så sent som 1890 
möttes Hasselberg i en fjällby av frågan: "Har ni hittat någon 
malm?"39 

Högfjällen och vildmarken var huvudmål för STF:s turist
propaganda. Men i praktiken stannade de flesta av de tidiga 
turisterna i de bebyggda lågfjällsområdena. Där, i området 
mellan civilisation och vildmark, vågade de sig ut utan vägvisa
re för att söka upp en vacker plats och på kvällen återvända till 
tryggheten i en fjällby eller fäbod. Endast några få äventyrs
lystna vågade sig in i högfjällsområdet, vilket STF:s besöks
böcker visar. 

Att fäbodarna spelat en stor roll för den tidiga turismen har 
f r a m h å l l i t s  a v  G ö r a n  R o s a n d e r . 4 0  H a n  p å p e k a r  a t t  d e t  t o m  
byggdes särskilda turistfäbodar i Västjämtland, där resande 
kunde övernatta och köpa mat. Mest bekant blev Olov Petters
sons vid Sällsjön söder om Mörsil. Här öppnades sommaren 
1896 en turistfäbod om hela fem rum och samlingssal. Även de 
talrika fäbodarna på södra sidan av Åresjön var omtyckta ut
flyktsmål. 

Sommaren 1897 reste den tyske skriftställaren Ludwig Pas
sarge genom Jämtland. Han noterade att det var gott om turis
ter i Åre-Duvedområdet. Hotellen beskrivs som stora, rena och 
eleganta. Priserna var blygsamma i förhållande till de tyska. 
Passarge förvånade sig över att så många unga flickor med 
ränsel på ryggen vandrade ensamma i fjällen och att lärare och 
elever tillsammans vandrade i byar och på fjället, för att bekan
ta sig med landskapet.41 

Samma år kan man i Skalstugans och St allt järnsstugans gäst-
giveridagböcker lägga märke till att de kvinnliga turisterna blir 



allt fler. Redan 1889 publicerades en uppsats i STF:s årsskrift 
med titeln "Några ord till våra qvinnliga turister". Jag vill på
minna om att Svenska turistföreningen och Fredrika Bremer-
förbundet bildades samma år, 1885. 

Eftersom kvinnor betraktades som en särskild grupp turis
ter, finns skäl att uppmärksamma Marit von Stapelmohrs 
"Anteckningar öfver vår fjällfärd till Sylarna och Helagsfjällen 
sommaren 1900". Hon var bosatt i Östersund och var 16 år när 
hon gjorde en sju dagars fjällvandring tillsammans med fyra 
jämnåriga kamrater och två vuxna, en man och en kvinna. 
Hon skrev under fjällturen dagbok med den nyss nämnda 
rubriken. Fjällturen startade i Enafors, gick vidare till Stor-
ulvåhyddan, Sylhyddan, Helagshyddan och åter via Sylarna ner 
till Enafors. Anteckningarna är en ljus och uppsluppen skild
ring av den långa vandringen. Till och med bestigningen av 
Storsylen är respektlöst skildrad, i stark kontrast till den hög
tidliga tonen hos pionjärerna inom STF.42 

Vid sekelskiftet togs allt fler initiativ för att stimulera turis
men i Jämtland. I Östersund öppnade stadens affärs- och bank
män 1894 en resebyrå, "Jämtlands Turistbyrå". Två år senare 
utgav Wisénska bokhandeln i Östersund Det sköna Jämtland, 
ett album med landskapsbilder, de flesta från Västjämtland.43 

Att turismen skulle befordras var de flesta ense om, men det 
fanns olika åsikter om hur det skulle ske. Chefredaktören för 
Jämtlandsposten, Viktor Hugo Wickström, skrev i samband 
med turistalbumets utgivande några reflektioner, där han lade 
fram synpunkter på hur de allt fler turisterna skulle inkvarte
ras.44 Små familjepensionat och bondgårdar som kunde ta 
emot turister, var det enda riktiga för att undvika kurorts
nöjen och societetsliv. Stora hotell medförde storstadslivets 
avigsidor och innan jämtlänningen riktigt hann med skulle 
också maten lagas och levereras från Stockholm. En småskalig 
och värdig turism, där provinsens egenart skulle framhävas, var 
Wickströms modell. Men hotellbyggandet var redan igång. 

Johan Lindström Saxon, även han tidningsman i Östersund 
vid sekelskiftet, var entusiastisk inför tanken på en expande
rande turism. Turistväsendet skulle enligt Saxons uppfattning 
skötas av speciellt utbildad personal, av de som hade turismen 
till sitt yrke. Den stolte jämtländske bonden skulle sköta sitt 
och inte stå med hatten i handen och fria till drickspengar från 
stadsherrskap. Saxon ledde själv flera turistfärder, ofta till Per 
Bertilssons hotell i Bydalen, väster om Storsjön.45 Han var 
också med när STF invigde den första turiststationen i Sylarna 
1897. 
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Karolinermonument 

Den utan jämförelse bäst ihågkomna händelsen i Jämtlands 
historia är karolinernas återtåg från Tydalen i Norge vid års
skiftet 1718/1719. Det är en katastrof som levat i ortsbefolk
ningens minne och som på 1980-talet aktualiserats för nya 
generationer svenskar av Göran Palm i hans Sverige en vinter
saga. 

Också under senare delen av 1800-talet uppmärksammades 
de karolinska soldaterna och deras öde i jämtlandsfjällen. Det 
hörde samman med ett nationellt intresse för den svenska 
krigshistorien under Karl XII och kan ses som ett uttryck för 
den uppflammande försvarsrörelsen. Heidenstams Karolinerna 
utkom 1897-98 och Karolinska förbundet bildades 1910. 

Två små populärvetenskapliga skrifter som skildrade karoli-
nermarschen i jämtlandsfjällen utkom 1888 och 1890. De var 
skrivna av Gustaf Leksell och F Schenström, båda officerare 
vid Dalaregementet. Leksell skrev Jemtländska härens hem
marsch 1719 och Schenström Armfeltska karolinernas sista tåg. 
Båda författarna försökte också vinna gehör för att ett värdigt 
minnesmärke skulle resas i Duved. 

En av försvarsrörelsens förgrundsmän majoren Gustaf Björ-
lin fängslades av idén, och han kom tillsammans med Gustaf 
Leksell och riksantikvarien, STF-ordföranden Hans Hilde-
brand att ingå i den kommitté som bildades, för att få till stånd 
ett minnesmärke. År 1892 restes en obelisk i Duved som 
följdes av minnesstenar resta i Handöl och Ånn. 

Intresset för den karolinska tiden och dess betydelse som 
moralisk kraftkälla var vid sekelskiftet starkt och förbundet 
med turiströrelsen.46 Fjällvärldens naturupplevelser, stillhet, 
tystnad och strapatser kunde kombineras med ett besök vid 
historiska minnesplatser eller minnesstenar. De förenade sig 
med naturen och förvandlades till fosterländska monument. 

Duvedsmonumentet står på platsen för Duveds skans, en 
försvarsanläggning från 1658, ca tre kilometer väster om 
Duveds järnvägsstation. Tomten skänktes av en släkting till 
den karolinske soldaten Gunnar Hjelte från Duved. Monu
mentet är en obelisk, 10 meter hög, i stockholmsgranit med tre 
rader text under en nordstjärna: 

1719 
ÅRS 

CAROLINER 

Och på fotstycket på en rad "AF FOSTERLANDET". 
Duvedsmonumentet rest 1892. 
Foto Anders Olson. 
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Obelisken höggs i Stockholm av Aktiebolaget Anderssons 
Mekaniska Stenhuggeri, på Grevturegatan, efter major Gustaf 
Björlins ritning. Overintendent Helgo Zettervall godkände rit
ningen efter vissa ändringar. I årsskriften Fältjägaren, 1943, 
beskriver Herman Müllern, med hjälp av gåvobrev, protokoll 
och tidningsartiklar, arbetet med monumentet från initiativet 
till invigningen den 6 september 1892.47 

Sju år senare, 1899, restes en minnessten i byn Vallan, ungefär 
2 kilometer från järnvägsstationen i Ånn, på förslag av Jämt
lands läns fornminnesförenings styrelse. Minnesvården, en tre 
meter hög huggen sten i ragundagranit, är på framsidan försedd 
med två finhuggna fält med texten "HÄR H VIL A TAPPRE 
KAROLINER DÖDE 1719" och "SVENSKE MÄN OCH 
KVINNOR RESTE STENEN 1899". 

Den 13 augusti 1911 invigdes monumentet i Handöl, den 
lilla by dit de flesta överlevande karolinerna kom, efter det 
dramatiska återtåget över fjällen. Det står på en kulle invid 
vägen till Handölsfallen. Från platsen har man en storslagen 
utsikt över Ånnsjön och Åreskutan, bakom reser sig Stor-
snasen och i öster skymtar Handölsforsen. Monumentet till
kom på initiativ av handölsborna och stenen är huggen i 
ragundagranit efter en skiss av skulptören Olof Ahlberg. 
Minnesstenen bär inskriptionen "ÅT MINNET AF 1719 ÅRS 
KAROLINER RESTES STENEN 1911". 

Ytterligare två minnesmärken restes: Bustvålamonumenten 
och Hårbörstamonumentet, nuvarande Björnänge, 1933 och 
1937. 

Duvedsmonumentet var resultatet av en nationell, foster
ländsk uppslutning kring minnet av karolinertiden. De övriga 
minnesstenarna tillkom främst på lokala initiativ. Invigningar
na däremot har alla arrangerats som högtidliga, fosterländska 
manifestationer med militärmusik och hederskompanier från 
Jämtlands Fältjägare, gudstjänster och retoriska hyllningstal. 
Svenska turistföreningen har aldrig haft någon del i initiativet 
men i dess publikationer finns monumenten omnämnda. I de 
lokala tidningarna, t ex Östersunds-Posten och Jämtlandsposten, 
återfinns reportage från invigningsceremonierna, men också 
artiklar där man kan följa diskussionerna som föregått de 
olika monumenten.48 
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Mörsil och luftgästerna 

Föregående sida: Gäster/ 
patienter på verandan till 
societetshuset, Mörsils 
sanatorium. Utsikt över 
Indalsälven. 

SANATORIEBYGGNADER I 
MÖRSIL VID SEKELSKIFTET 

Inom Mörsils sanatorium: 

1 Gästbostäder 
2 Societetshuset 
3 Doktor Horneys villa 
4 Underläkarbostad och gäst

stuga 
5 Badhus 

6 Didrons sanatorium för bröst
sjuka (Bye 118) 

7 Sanatoriet Helsan (Eggen 26) 

Mörsil var på 1880-talet Västjämtlands mest kända kur- och 
turistort. Samhällets skyddade läge vid Indalsälven med skog 
och lågfjäll runtomkring hade gjort platsen omtalad för milt 
klimat och ren luft. Moresildrœ, som det skrevs år 1351, är ett 
ursprungligt vattennamn. Det anses vara sammansatt med ett 
ord, som betyder 'jämnt, fuktigt land'.1 Samhället bestod av 
byarna Mycklegård, Bye och Eggen. 

Det är inte överraskande att det var just i Mörsil, dit luft
gästerna tidigt sökt sig, som Sveriges första privata sanatorium 
öppnades 1891. Jon Jonsson Mankel (1840-1899) skapade 
tillsammans med svärsonen och läkaren Torkel Horney 
(1860-1951) ett sanatorium med 80 platser för patienter med 
lungtuberkulos. Det var från den tiden innan det allmänna 
gick in i tuberkuloskampen, dvs från de små privata sanatorier
nas tid. Mörsils sanatorium såg inte ut som en institution utan 
mer som ett turistpensionat eller gästhem. 

Doktor Horney var född i Sundsvall och hade studerat i 
Berlin och tjänstgjort på Mösseberg, innan han kom till 
Mörsil. Han hade också god kännedom om de sanatorier som 
fanns i Tyskland och Schweiz. I programmet för Mörsils sanato
rium heter det, att behandlingsformen var densamma som vid 
de stora tyska sanatorierna Görbersdorf och Falkenstein.2 Där 
var läkarna Herrmann Brehmer och Ludwig Dettweiler verk
samma, två av tuberkulosterapins pionjärer. I Görbersdorf, 
som kallades luftkuranstalt, var ren och frisk luft det främsta 
botemedlet, medan man i Falkenstein arbetade med inrutade 
dagsprogram, med regelbundna promenader, närande mat och 
vila i ligghallar eller på balkonger.3 
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Sanatoriebyggnaderna var belägna på en tomt strax ovanför 
järnvägsstationen, omgivna av branta ängar och barrskogs
höjder. Jon Jonsson Mankel var bonde på gården Mycklegård, 
men även Mörsils första hotellägare. 1882 hade han byggt 
Mörsils Järnvägshotell, som han drev tillsammans med hustrun 
Kristina. Mörsilshotellet var ett av de få privata järnvägshotel
len i Sverige. Mankels tog emot resande, men även sommar-
och luftgäster under en längre tid. En av gästerna var Torkel 
Horney. Tillsammans byggde Mankel och Horney 1891 sana
toriet på gården Mycklegårds mark. Först vid Mankels död 
1899 flyttade Horney till Mörsil.4 

Sanatoriet bestod av societetshus, tre gästbyggnader, badhus, 
läkarvillor och ladugård. Societetshuset var en stor timmer
byggnad i två våningar med källare och vind. På bottenvå
ningen låg matsalar, sällskapsrum och bibliotek, medan gäst
rum och en stor hall var förlagda en trappa upp. Mot söder och 
väster fanns rymliga verandor. Den södra täcktes med glas och 
inreddes med vilstolar till s k ligghall. På ett foto från Mörsil 
ser man två manliga gäster på sanatoriets liggveranda. Det är 
vinter, mörkt och kallt. Ovanför sängplatserna är belysningen 
tänd och ett av de ställbara fönstren är öppet. Till tuberkulos
terapin hörde nämligen, att de föreskrivna vilopassen skulle 
genomföras även under den kalla årstiden. Männen på bilden 
är påpälsade och omstoppade med yllefiltar och har skinn
mössorna djupt nerdragna. 

Mörsils sanatorium. Societets
huset med veranda och ligghall. 
Interiören visar en del av mat
salen i bottenvåningen. 



Torkel Horneys villa. Teckning 
Anton Genberg 1899. 

Strax ovanför societetshuset uppfördes de tre gästbyggnader
na, en parstuga och två byggnader med korsformad plan. De 
grupperades i traditionell nordsvensk gårdsform med par
stugan i mitten. Husen kallades Selma, Mycklegard och Borg. 
Inom sanatorieområdet låg också läkarvillan Lundagård, 
underläkarens bostad och Horneys privata villa. Hela bygg
nadskomplexet följde den lokala byggnadstraditionen utom 
Horneys villa och badhuset.5 Villan låg längst ner mot vägen 
och järnvägsstationen. Horney köpte den av Hjalmar Helle-
day, provinsialläkare i Mörsil. En laverad teckning från 1899 av 
Anton Genberg visar villans utseende.6 Arkitekten är okänd. 
Byggnaden finns kvar, men ombyggd sedan länge. 

Mörsils sanatorium. Badhuset 
vars tak pryddes med ornerad 
kambräda och grinande 
drakhuvuden. 

I ett prospekt från 1899 anges badhuset vara "ett tidsenligt 
badhus, hvarest så väl varma som kalla bad, varmluftsbad, half-
bad, duschar och afrivningar lemnas'7 I badhuset var också 
desinfektionsrummet inrymt. Samma prospekt påpekar att 
boningsrummen var vinterbonade, tapeterna tvättbara och 
golven oljemålade eller belagda med korkmattor. 

Under vintersäsongen oktober till juni kostade helinackor
dering plus läkararvode 33:00-41:75 kronor per vecka, 
beroende på rummets standard. Under sommartid var priset 
något högre. Följande matsedel är hämtad från ett program 
från 1899, och visar det för sanatorier vanliga, rikliga kost
hållet.8 

Till frukost serveras: Smörgåsbord med i allmänhet ägg, dertill, 1 à 
2 varma kötträtter, gröt och mjölk samt kaffe 
och te. 
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Till middag: Smörgåsbord, 2 soppor, fisk och kött eller 2 
kötträtter samt efterrätt. 

Till supé: Smörgåsbord, 1 varm kötträtt, gröt och mjölk 
samt te. 

Promenader och utflykter var viktiga inslag i Horneys terapi 
och i Mörsil hade varje väderstreck något extra att erbjuda. 1,5 
km från sanatoriet mot norr låg det 25 meter höga utsikts
tornet Storberget, varifrån man hade en storartad utsikt. Öster
ut hittade man Semlafallet, Aggforsarna och byn Ocke. Söder
ut, på en mils avstånd, låg Sellsjö by med utsikt över sjö och 
fjällhöjder. Mot väster inte långt från sanatoriet fanns Rom
men, en rullstensås med rester av en 1600-talsskans. 

En uppgift från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos 
1909, omtalar att Mörsils privata sanatorium i Jämtland dittills 
hade kostat 153 000 kronor, dessutom tillkom 51000 kronor 
för inventarier.9 Samma års mantals- och taxeringslängder 
uppger att Horney hade 24 personer anställda vid sanatoriet. 
De flesta var kvinnor som skötte städning, tvätt, matlagning, 
servering och badning. Några män var anställda som kuskar, 
vedbärare och en rättare hade hand om jordbruket. Naturligt
vis fanns där underläkare och sjuksköterskor.10 Patienternas 
antal varierade mellan 200 och 300 per år. En hög siffra med 
tanke på att hela socknen 1890 hade 825 innevånare.11 Sanato
riet var i funktion och ägdes av Torkel Horney fram till den 
31 maj 1943, då han sålde byggnaderna till Jämtlands läns 
landsting.12 Sanatorieområdet är i dag helt förändrat. 

I Mörsil fanns också ett bolagssanatorium. Fram till 1908, då 
landstingen genom ett riksdagsbeslut fick ansvaret för sanato
rievården, var det flera stora företag som byggde egna sanato
rier: Separator uppförde Hamra, Vulcan Bälteberga, Sand
vikens Jernverk Fredrikskulle, TGOJ och Stora Kopparberg 
BergeboP 

Men det allra första bolagssanatoriet byggdes just i Mörsil, av 
Ljusne Voxna AB. "1889 lät grevinnan von Hallwyl uppföra 
sanatoriet Helsan för vård av tuberkulossjuka Ljusnebor."14 

Wilhelmina von Hallwyls far Wilhelm Kempe bildade Ljusne 
Voxna AB 1881. Han ägde också Ramlösa Brunn åren 1876— 
1882. En förklaring till att Wilhelmina von Hallwyl var så 
tidigt ute kan vara, att hon inspirerats av sin kusin, stock
holmsläkaren Curt Wallis. Han var under 1870-talet redaktör 
för tidskriften Hygiea och hans vetenskapliga intressen var 
främst inriktade på folkhälsa och klimatlära. Curt Wallis stod 
också för förnyelse och nytänkande kring Ramlösa Brunn 
under Kempeepoken. 
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Sanatoriet Helsan uppfördes på en tomt, avstyckad från 
Alfred Karlssons hemman i byn Eggen. I förhållande till 
Horneys sanatorium låg Helsan högre upp i sluttningen, intill 
nuvarande väg E 75. Helsan tog emot 20 patienter eller gäster. 
Byggnaden var ett tvåvåningshus med slät panel. Det enda 
överraskande i exteriören var verandorna med rundbågade 
arkader, som löpte i två våningar längs huvudfasaden mot 
söder och längs västra gaveln. De var det som gav byggnaden 
dess karaktär av sanatorium. 

De små bolagssanatoriernas roll i tuberkuloskampen var 
snart förbi. I stället kom de stora länssanatorierna. År 1923 
köpte landstinget Helsan i Mörsil och inrättade epidemisjuk
hus, senare barnsanatorium. Därefter kom byggnaden i privat 
ägo, skadades vid en brand 1985 och skall troligtvis rivas. 

En kort tid fanns i Mörsil också ett tredje sanatorium, 
Didrons. Agaren, grosshandlare Carl Didron bosatt i Söder
tälje, drev det kommersiellt. Sanatoriet var en ombyggd bond
gård och hade tidigare ägts av Anders Taflin i Bye. Didrons sana
torium tog emot ca 20 gäster.15 Byggnaden var en tvåvånings 
träbyggnad med sexdelad plan och dubbla utanpåliggande 
söderverandor. Sanatoriet var av samma typ som Vattholma 
sanatorium i Uppland. Det hade Svenska nationalföreningen 
mot tuberkulos öppnat 1906, för att visa att en ombyggd lant
gård kunde bli ett hyggligt sanatorium.16 Didrons sanatorium 
var avsett för "sådana bröstsjuka, hvilkas tillstånd lämnar 
utsikt till förbättring eller fullt tillfrisknande,,.17 Priset för hel
inackordering låg mellan 24: 50 och 35:00 kronor per vecka, 
alltså billigare än Horneys. Huvudansvaret för patienterna 



"Alla rum äro väl ombonade, för 
vinterbehof snygga och försedda 
med goda bäddar". Ur prospekt 
1891. 

vilade på en sjuksköterska. Provinsialläkaren i Mörsil besökte 
sanatoriet varannan dag. Strax intill gården uppfördes en enkel 
ligghall med stolar och varma fällar. Didrons sanatorium för 
bröstsjuka upphörde tämligen snart. Med landstingssanatorier
nas inrättande försvagades underlaget för privatsanatorierna. 
Från 1911 drevs anläggningen under namnet Fjällpensionatet. 

I Mörsil bedrevs sanatorieverksamhet i drygt femtio år, från 
1889 till våren 1943. De tre sanatorierna var till sin arkitektur 
enkla och anspråkslösa, långt från de byggnadsideal som rådde 
i Sverige, när de uppfördes kring sekelskiftet. Horneys privata 
villa och sanatoriets badhus var de enda som avvek från den 
lokala byggnadstraditionen och exteriörernas verandor och 
ligghallar det enda frapperande. Horneys sanatorium var sam
hällets största arbetsplats och societetshuset dess största profa-
na byggnad. 

I Mörsil fanns också järnvägshotell, och många bondgårdar 
som var stora nog tog emot gäster både för övernattning och 
helinackordering. Där fanns också apotek och skola. Vid 
sekelskiftet var Mörsil på väg att bli en betydande turistort, 
Västjämtlands största, men utvecklingen avstannade. En av 
orsakerna var att länssanatoriet förlades till Östersund, i stället 
för Mörsil, som kanske hade varit naturligare. Samtidigt som 
Mörsil miste sin betydelse som luftkurort, skedde en stark 
expansion i Åre som med sin närhet till Åreskutan och andra 
storslagna fjäll — Mullfjället och Renfjället — hade större 
attraktion på turisterna och kom att överta Mörsils roll som 
turistcentrum. I dag är det svårt att ur bebyggelsen utläsa att 
Mörsil en gång var en känd turistort. 
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Storlien på kalfjället 

Storlien var i slutet på 1870-talet inte mer än en fäbod. Någon 
annan bebyggelse fanns inte i grannskapet och det var långt till 
närmaste väg. Fäboden ägdes sedan 1877 av familjen Selander 
— "JM och Karin Selander", enligt fastighetsregistret — en 
norsk köpmanssläkt från Trondheim.18 Till fäboden eller 
sätern hörde 8 000 tunnland mark som numera tillhör Storliens 
Högßällshotell. Ägorna sträckte sig i väster till norska gränsen, 
i norr till jaktvillorna Rensjösäterns och Visjöns markområden 
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och i söder till Rekdalen. Av hävd hade handölsbönderna 
brukat hela fjällområdet till myrslåtter och hjortronplock
ning. Fäboden låg ca 1 kilometer väster om det nuvarande sam

hället. 
I samband med järnvägens framdragande i Västjämtland i slu

tet av 1870-talet förändrades också Storlien. I ödemarken, på 
600 meters nivå, byggdes en järnvägsstation kring vilken ett 
litet samhälle utvecklade sig under ett knappt decennium. 
Järnvägen invigdes den 21 juni 1882 med Oscar II som 
hedersgäst. 

Storlien ligger naturskönt i dalen mellan Skurdalshöjden och 
Stenfjället, "om ock de närmaste omgifningarna ej äro i vanlig 
mening vackra", som det uttrycks i STF:s Resehandbok I, från 
1894.19 Genom sitt läge övertog Storlien rollen som viktigaste 
gränsöverfart. Tidigare låg tullstationen i Duved och gräns
trafiken gick längs Karl Johanvägen förbi Medstugan och Skal
stugan. 

Storlien blev snart känt i hela Norden genom enköpings
doktorn Ernst Westerlund och hans idéer om friskluftsterapin. 
Sommaren 1883, året efter järnvägens öppnande, hade Wester
lund för första gången sett Storlien. Tillsammans med en god 
vän övernattade han i Selanders fäbod. De betraktades av de 
fåtaliga ortsborna som blomsterherrar, dvs växtsamlande bota
nister. Westerlund har själv berättat, att han i början av 
1880-talet var ute och sökte en lämplig plats för en höglands
kurort, dit svenska läkare kunde sända patienter som behövde 
vila och frisk, stärkande luft.20 

Storlien blev den plats han till sist bestämde sig för. Tidigare 

Stationsområdet i Storlien med 
utsikt söderut med Snasahögar-
na och Sylarna. Foto Anders 
Olson. 



hade han haft planer på att förlägga kurorten till Duved. 
Planerna där var långt gångna, bl a var husgrunden lagd, när 
Westerlund hittade Storlien och blev betagen av läget och av 
utsikten över stora vidder och snöklädda fjälltoppar. An i dag 
påstår en del storlienbor, att Westerlund inte bara var ute efter 
frisk luft. Ryktet att trakten var malmrik skulle varit en annan 
anledning till hans plötsliga intresse för Storlien, som ligger i 
närheten av Kopperågruvan på norska sidan, där malmbryt
ning var i full gång. Ryktet gjorde gällande, att Westerlund inte 
i första hand samlade växter utan material till jordanalyser. 

Selanders var också till en början obenägna att avstå mark 
till Westerlunds hotellprojekt. Men doktor Westerlund stod på 
sig. Han lyckades övertyga Selanders att själva uppföra det kur
hotell, som han behövde för sina patienter. Selanders hade i 
samband med järnvägens tillkomst startat en kaférörelse och 
gick nu vidare med ett hotell, med den kapacitet och standard 
som Westerlund önskade. År 1888 anmälde sonen, Albert 
Christian, till handelsregistret i Östersund, att han öppnat 
hotell i Storlien.21 Det fick namnet Nya hotellet och låg på 
platån nära stationsområdet, nedanför nuvarande Högfjälls
hotellet. Rörelsen etablerades som familjeföretag där dottern, 
Jenny, från 1893 svarade för driften.22 

När Westerlund besökte Storlien 1883, var 21 personer man
talsskrivna där. Alla utom Selanders var anställda vid järnvägen 
eller tullen. År 1896 hade befolkningen ökat till 36 mantals
skrivna personer, därav tre vid hotellen. Tillfällig arbetskraft 
— kokerskor, städerskor och servitriser — som behövdes under 
turistsäsongen, hämtade Selanders i regel från Norge. 

Det nya hotellet gjorde ett lantligt intryck. Det bestod av tre 
hus, uppförda tätt intill varandra och delvis sammanbyggda. 
Till hotellanläggningen hörde också ett jordbruk med ladu
gård och norr om hotellet låg rättarbostaden, som även inrym
de ett litet bageri och senare en telefonstation. Området om
gavs av ett trästaket, kanske för att markera gränsen mot 
järnvägsstationen, men framförallt för att skydda gräsmattor, 
rabatter och planterade björkar från betande kreatur. 

Nya hotellet är försvunnet sedan länge men interiören kan re
konstrueras utifrån muntliga uppgifter.23 Den trevåniga huvud
byggnaden inrymde möblerad hall, kontor, gästrum och köks
avdelning i bottenvåningen, gästrum och sällskapsrum i över
våningen. Där fanns också doktor Westerlunds rum, speciellt 
reserverade för honom och hans familj. Byggnaden hade rek
tangulär plan, symmetrisk fasad, sadeltak, framspringande 
verandor och frontespis. Träpanelen var gråmålad med vita 
fönsteromfattningar och knutbrädor. Taket var täckt med skif
fer. Rummen värmdes upp av täljstenskaminer och kakelugnar. 
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Societetshuset låg väster om huvudbyggnaden. Det var en bygg
nad med livlig och rik fasad, en byggnad för fest och sällskaps
liv. Även här var planen rektangulär och fasaden symmetrisk. 
Huset lyste gult och taket var skifferbelagt. Den stora veran
dan, som löpte längs fasaden med stolpverk och genombrutet 
mönster och de rundbågade dekorerade takkuporna gav huset 
dess festliga karaktär. Från verandan kunde gästerna njuta av 
södersol och en vid utsikt över Snasahögarna. 

Östra flygeln, som troligtvis var den yngsta, inrymde endast 
gästrum. Exteriören var enkel och osmyckad. I likhet med 
huvudbyggnaden var flygeln trevånig och gråmålad och hade 
rektangulär plan. Östra flygeln byggdes om vid flera tillfällen 
under tidigt 1900-tal, bla fogades den samman med huvud-
byggnaden. 

Den norske konsthistorikern Axel C Mykleby har i en 
magisteruppsats (1983) behandlat det sena 1800-talets hotell-
byggen i norska landsorten och indelat dem i två grupper. Till 
den första gruppen hänför han hotell där alla funktionerna var 
samlade i ett enda hus. De var uppförda med rektangulär plan 
i två eller tre våningar, i regel med sadeltak och utanpåliggande 
verandor. Dessa hotell var i allmänhet ritade och uppförda av 
lokala byggmästare. Till den andra gruppen hör hotellanlägg
ningar med flera byggnader. En inrymde matsal och sällskaps
rum och benämndes ofta societetshus. En annan närliggande 

Selanders Nya hotellet uppfört 
1888. Bilden är troligtvis ett 
vykort. Trots beteckningen 
sanatorium tog man här ej emot 
lungsotspatienter. 
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byggnad bestod enbart av gästrum. Dessa större hotell ritades 
av både arkitekter och byggmästare. Myckleby exemplifierar i 
den första gruppen med bla Vesterheims Hotel i Ulvik, 
Hardanger, Skogstad Hotel og Skysstation i Vang, Valdres och 
Husum Hotel og Skysstation i Borguna, Laerdal, och den andra 
gruppen med bla Fefor Hoifjeldssanatorium i Vinstra, Gud-
brandsdalen, ritat av byggmästare C J C Aschenbach och med 
Larviks Bad och Tuddals Hoifjeldssanatorium av arkitekterna 
Holm Munthe och Henrik Nissen.24 Selanders hotell i Stor
lien stämmer väl överens med Mycklebys andra kategori med 
sina friliggande paviljonger. 

Från 1888 och tre decennier framåt drev doktor Westerlund 
sommarpraktik i Selanders hotell, som tog emot drygt 100 
gäster. Hans läkarpraktik satte sin prägel på hela samhället och 
patienterna var kärnan av de stamgäster, som återkom sommar 
efter sommar. Westerlund bodde själv i Storlien tre veckor i 
juli. Något mottagningsrum inredde han aldrig, utan träffade 
sina patienter i sällskapsrummen eller under promenader i om
givningarna. Hans behandlingsmetoder var nya och unika. 
Stor roll spelade den personliga påverkan som Westerlund ut
övade. Men lika viktig som hans personlighet var naturen: 
frisk, ren luft inandad från bänkar eller vilstolar ute i den stor
slagna fjällterrängen. Dagliga promenader och trivsamma mål
tider ingick också i kuren. Stränga, schemalagda dagsprogram, 
som var vanliga vid Mörsils sanatorium, och som byggde på 
tyska förebilder, hörde däremot inte till Westerlunds terapi. 
Men så tog han inte heller emot lungsjuka patienter. Doktor 
Westerlunds regel "en regnig dag i Storlien är mer livgivande 
än 10 dagar på Västkusten" lever fortfarande kvar som talesätt 
i Storlien. Kurhotellets atmosfär och stämning har bland annat 
skildrats av en finsk patient, överste Willebrand. "Vistelsen vid 
Storlien är fullkomligt ogenerad. Man sköter alldeles sig själv, 
vandrar eller sitter vid vackert väder ute från morgon till kväll, 
fäster inget afseende vid toaletten, åhör ingen enformig musik, 
badar i de små fjällsjöarna, botaniserar eller fiskar."25 

Nya hotellet var länge bara öppet under sommarmånaderna. 
I början av seklet skedde en förändring och Storlien öppnade 
också för vinterturister. Hotellet höll öppet från februari till 
september. Priset för helinackordering låg mellan tre och fyra 
kronor per dygn, men höjdes med två kronor under Wester
lunds sommarveckor, hotellets högsäsong. I Svensk bad- och 
turisttidning från 1903 framhålls Storlien som en "modern 
vinterförlustelseort där det friskaste liv föres".26 I samma tid
ning kallades Storlien med Snasahögarna för ett svenskt Zer-
matt på samma sätt som Åre jämfördes med det schweiziska 
Davos. 
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Selanders Hotell låg alltså i närheten av stationshuset och 
Järnvägshotellet. De två hotellen samarbetade för turisternas 
och kurgästernas trivsel. Från Statens järnvägar var det främst 
dåvarande stationsinspektoren Sörman i Storlien och en ingen
jör Danielsson från Östersund, som var engagerade. De anlade 
ett väl uttänkt nät av stigar och vandringsleder som i olika 
riktningar ledde upp på fjället. Här och var längs stigarna stod 
bänkar, som på ryggbrädorna bar inristade mer eller mindre 
humoristiska texter riktade till turister och kurgäster: "Sakta 
i backarna", "Lycka till på färden", "Tysta Bänken", "Lager
lunden" eller "Mandom mod och morske män". Liknande 
arrangemang — texter utplacerade i naturen — fanns på många 
håll i det sena 1800-talet. I Göteborg lät S A Hedlund, den 
berömde publicisten och redaktören för Göteborgs Handels 
och Sjöfarts Tidning, vid sitt sommarnöje på Hisingen i berget 
hugga in namnen på sina gäster. Fredrika Bremer, Viktor Ryd
berg och Carl Snoilsky var några av dem. Den originelle gods
ägaren Alfred Bexell lät vid samma tid stenhuggare mejsla ut 
aforismer och tankar på ett hundratal stenar ute i skogen vid 
Grimeton, i närheten av Varberg. Den likaledes originelle Sam 
Lidman, farbror till författaren Sven Lidman, fyllde Djäkne
berget i Västerås med namn och t änkespråk, på stenbänkar och 
stenar.27 

Hotellen i Storlien arrangerade också längre utflykter till bl a 
vattenfallet Brudslöjan, till Skurdalsporten och till "stenen i 
grönan dal", ännu vid sekelskiftet räknat som ett märkligt 
fornminne, och som ligger "ca 700 steg öster om riksgränsen", 
norr om Storlien.28 Till Enaälvens dalgång med gravar efter 
Armfeldts karoliner, och senare vid sekelskiftet även till de då 
nyligen resta karolinermonumenten i Duved och Ånn, anord
nades turer, ofta med fjällförare. En av de korta vandrings-

Brudslöjans vattenfall vid norska 
gränsen med omkring 24 meters 
fallhöjd som bildats av Stjördals-
elvens källflöde, Stortevlan. 
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lederna förde till Ernstkumlet. Dit bar gästerna med sig stenar 
och efter hand bildades där ett stenkummel. 

Om Storlien och dess natur har många skrivit. En del finner 
den karg och ödslig, andra prisar dess storslagenhet. Skalden 
Oscar Levertin besökte Storlien under 1890-talet och hänför
des av solnedgångarnas praktfulla skådespel men framhöll ock
så luftens friskhet och fjällvärldens helande kraft. När Verner 
von Heidenstam första gången reste genom Västjämtland 1898 
gjorde landskapet vid Storlien ett sådant intryck på honom att 
han skrev "På Storlien vill jag en gång bygga mig ett hus, när 
jag blir gammal och trött på allt det andra där nedanför".29 

Sommaren 1913 vistades författarinnan Helena Nyblom i 
Storlien hela juli månad. Hon var tydligen helt oförberedd på 
fjälllandskapets skönhet och hennes brev från Storlien är fulla 
av glädje och entusiasm över Snasahögarna, som påminner 
henne om Albanerbergen, och Syltopparna ser ut som vita 
lansar mot himlen.30 

Konstnären Anton Genberg skildrade 1904 Storlien i fem 
målningar, alla med motivet "Vår i Storlien". Och Storlien lik
som Åre blev senare, efter första världskriget, omtyckt inspira
tionskälla för konstnären Axel Sjöberg.31 

År 1906 inköptes Selanders hotell av den 95-årige konsuln 
Oscar Ekman, Göteborg, tidigare disponent i firman D Carne
gie & Co och en av de stora mecenaterna i det oscarianska 
Sverige. Det var en överraskande affär, vars orsak var Ekmans 
motstånd till unionsupplösningen. Han ville försäkra sig om 
att gränsfastigheten skulle komma i svenska händer. Selanders 
tillhörde inte bara en norsk familj, de var norska medborgare. 
Ekman köpte fastigheten Storlien 1:1 med 8 000 tunnland mark 
för 74 000 kronor.32 Två år senare bildades AB Storliens Hög
fjällspensionat med Oscar Ekmans efterlevande som aktieägare. 

Av de ursprungliga hotellbyggnaderna finns idag inga spår. 
Det nuvarande högfjällshotellet ligger högre upp i sluttningen 
och är ritat i sin viktigaste byggnadsetapp av arkitektkontoret 
Gustaf Birch-Lindgren, Stockholm, under 1950-talet. År 1918 
ändrades namnet till AB Storliens Högfjäll och tio år senare 
donerades hotellet med tillhörande mark till Föreningen för 
Skidlöpningens främjande, senare Skid- och friluftsfrämjandet. 
Sedan dess har högfjällspensionatet varit i dess ägo fram till 
1972. 

Storlien har kvar mycket av sin karaktär från det tidiga 
1900-talet trots Högfjällets byggnader. Storlien är fortfarande 
en liten lätt överblickbar turistort och många gäster har unge
fär samma ideal för sin fjällvistelse som sekelskiftets turister. 
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Åre — ett svenskt Davos 

För ett drygt sekel sedan fanns ännu inget samhälle som hette 
Åre. På det blivande samhällets plats låg byarna Mörviken och 
Totten med tillsammans sju fjälljordbruk. I Mörviken låg 
Gunnar Erikssons, Hans Benjaminssons och Lars Hanssons 
gårdar.33 De var samlade i en byklunga, men belägna på olika 
höjder. Lika många gårdar låg på Tottplatån, i en sluten by-
form med mangårdsbyggnaderna på ovansidan av byvägen, 
ekonomibyggnaderna på nedansidan. Längre bort mot öster 
låg ytterligare en gård. Namnet Åre, känt sedan 1315 (Åhre), 
har ännu inte fått någon tillfredsställande tolkning.34 

Jordbruket byggde på en kombination av boskapsskötsel och 
odling av spannmål, potatis och baljväxter. Boskapsskötseln 
baserades på fäboddrift och myrslåtter. Ost och smör tillverka
des vid fäbodarna och såldes. Jakt och fiske spelade en viktig 
roll i hushållens ekonomi. 

På ängssluttningen nedanför Tottenbyn, vid Åresjön, låg den 
gamla kyrkan. Den har daterats till tidigt 1200-tal och består 
av ett rektangulärt långhus och ett rakslutet kor. Kyrkan är 
murad av gråsten och skiffer, och var ursprungligen ungefär 15 
meter lång och 8 meter bred. År 1736 förlängdes långhuset 
med 15 alnar (9 meter) åt väster. Vid samma tid revs det platta 
innertaket och ersattes med stjärnvalv av trä i den gotiska form 

Byn Mörviken strax före sekel
skiftet. I förgrunden Gunnar 
Erikssons parstuga, nuvarande 
Gunnarsgården. Något längre 
bort vid vägen Lars Hanssons 
gård. Och ännu längre västerut 
Hans Benjaminssons gård. 
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som ännu på 1700-talet byggdes i Norrland.35 Tjugo år senare 
uppfördes en klockstapel. Den är uppbyggd av en tung grå-
stensmurad nederdel med ett rundbågat ingångsvalv, en över
byggnad med trägalleri och ett lökformat spånklätt torn. 

Kring kyrkan låg kyrkogården, omgärdad av en bogårds-
mur. Sedan länge var dock sockenborna missnöjda med kyr
kan. Den var för liten, den var dragig och förfallen och dess
utom var den fel placerad inom socknen. Onödigt många hade 
lång väg till kyrkan. Frågan om nybyggnad diskuterades första 
gången 1865. Sexton år senare fattades beslut om, att en ny 
kyrka skulle byggas i Duved, ca en mil väster om den gamla 
kyrkan. Den ritades av arkitekt Gustaf Petterson, Stockholm, 
och stod klar 1894.36 Samtidigt togs den gamla ur bruk och 
lämnades att förfalla. Till den stora nygotiska träkyrkan i 
Duved skall jag återkomma i kapitlet Turisternas Jämtland och 
jämtlänningarnas. 

För att få kunskap om byggnadskulturen i Västjämtland vid 
den tiden då järnvägen drogs fram genom landskapet har vi 
såväl bevarade byggnader som flera inventeringar att tillgå. På 
1910-talet, ungefär samtidigt som Sigurd Erixon började sin 
kartläggning av svensk folklig byggnadskultur, inventerade tre 
lekmän, Matts Ling, Emanuel Eriksson och Frans de Brun, 
gammal bebyggelse i Jämtland och Härjedalen.37 Från 1947 
och 25 år framåt registrerade landsantikvarie Lennart Björk-
quist ca 14 000 timmerhus i länet. Materialet är ännu obearbe
tat, så när som på en uppsats i Jämten 1973. Jämtlands läns 
museum gjorde 1977 en utredning angående den lokala bygg
nadstraditionen i Åredalen. Året därpå gjordes en bebyggel
seinventering i Åre kommun. 

Av detta material framgår att boningshusen fram till 
1850-talet bestod av enkelstugor och parstugor. De förekom 
som enstaka hus eller grupperade i nordsvensk gårdsform. 
Närheten till fjällen präglade bebyggelsen. Gårdarna låg i slut
tande terräng, ofta i närheten av sjöar och vattendrag. Man
gårdsbyggnaden placerades högst upp i centrum av gårds
anläggningen med ladugård, stall och förvaringsbodar 
nedanför i sluttningens längdriktning. Manbyggnaden fick 
ofta en imponerande framsida genom att stenfoten kompense
rade markens lutning. Från 1800-talets mitt byggdes inte bara 
enkelstugor och parstugor utan också större timmerhus med 
korsformad eller sexdelad plan. 

I samband med järnvägens tillkomst och den begynnande 
turismen introducerades nya hustyper och husgrupperingar. 
Kring järnvägsstationerna i Västjämtland började hotell och 
restauranger växa upp och bebyggelsen förtätades. Starkast 
präglade den tidiga turismen det centrala Åre. Början var blyg
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sam men snart nog blev det ett ivrigt byggande. Två byggnads
perioder går att urskilja, den första under 1890-talet, den andra 
under 1910-talet. Många ritningar som kunnat belysa det tidi
ga byggandet är tyvärr förkomna och troligen förstörda. Där
för utgör andra dokument från sekelskiftet — aktieböcker, 
styrelseprotokoll, hotelliggare och prospekt — ett viktigt 
underlag för min framställning, liksom de intervjuer med orts
bor som jag genomförde under hösten 1983 och våren 1986.38 

Tillsammans med fotograferna Anders Olsons, Nils Thomas-
sons och Anders Waagsböes samtida dokumentation av bygg
nader och landskap, ger detta en visserligen inte fullständig, 
men ändå god översiktlig bild av bebyggelseutvecklingen i 
samhället. 

Stationshuset, som har beskrivits tidigare i kapitlet Kartor 
och kommunikationer, var iögonfallande trots sin enkla ut
formning. Den ljusa byggnaden med mörkt listverk, fritt 
placerad nere vid Åresjön, avvek från både traditionell bygg
nadsteknik och färgsättning. Stationsområdet ligger vid Åre
skutans fot, längst ner i den odlade dalgången, med ett perfekt 
läge för tillresande turister. STF:s Resehandbok I, 1894 hävdar 
att inget fjäll i Sverige är så lättillgängligt som Skutan. "Man 
går snart sagdt direkte från järnvägskupén upp till fjällets 
topp."39 

Åres byggnadshistoria är i hög grad en hotellens och pensio
natens byggnadshistoria. I den byggnadsförteckning som av
slutar detta kapitel är dessa byggnader förtecknade i kronolo
gisk ordning. Här skall de i stället behandlas företagvis: först 
Albin Wettergrens byggen, sedan Kristina Hanssons, därefter 
C O Rahms Åreprojekt och sist pensionaten. 



Stationsinspektoren Albin Wettergren, tidigare omnämnd 
som aktivt STF-ombud, uppförde 1888 Åre Jernvägsrestaurant 
med plats för 70 gäster. Restaurangen var en enkel träbyggnad 
som anslöt sig till stationsbyggnadens utseende i ytterpanel 
och listverk. Den låg "150 fot från järnvägsstationen" i rikt
ning mot Storlien.40 Wettergren drev restaurangen vid sidan 
om sitt ordinarie arbete, i samråd med sin arbetsgivare, Statens 
järnvägar. 

År 1895 byggdes det första hotellet i Åre — Hotell Åreskutan. 
Turisternas antal ökade emellertid så snabbt vid denna tid, att 
det fanns behov av ytterligare ett hotell. Wettergren beslöt där
för, att inom ramen för ett bolag, utöka sin rörelse med ett 
stort hotell.41 I maj 1896 bildades bolaget Åre Turist- och Kur
orthotellbyggnads AB med sexton aktieägare. Styrelsen bestod 
av fem personer: utom Wettergren, som var ordförande, av 
doktor P Andhrén, Mörsil, grosshandlare Conrad Hammar
ström, Östersund, ägare till jaktvillan i Bodsjöedet och hand
landena Ernst Gustafsson och Gustaf Lundholm, Öster
sund.42 Wettergren ägde själv hälften av de tecknade aktierna. 
Bolaget hade till ändamål, "att idka hotellrörelse inom Åre 
socken af Jemtlands län samt att med andra till buds stående 
medel verka för turistväsendets höjande inom länet".43 

Grand Hotell Men redan i februari 1896 hade Wettergren för interimstyrel-
sen presenterat ritningar till ett hotell — Grand Hotell — ut
förda av arkitekten Frans Lindskog, Stockholm.44 Vid samma 
tillfälle utsåg styrelsen en sakkunnig kontrollant, arkitekt Per 
Österlund, Sundsvall. Lars Olsson, Mattmar, antogs som bygg
nadsentreprenör. Hans anbud slutade på 34 145 kronor "jemte 
dispositionsrätt till alla materialier från Hotell Knaust".45 

Härmed avsågs det provisoriska hotell Knaust i Sundsvall, en 
träbyggnad som restes efter branden där 1888 och som monte
rades ned 1891 när det nybyggda Hotel Knaust, efter stadsarki
tekt Sven Malms ritningar, togs i bruk. Det nedmonterade 
huset köptes av Albin Wettergren i Åre. I vissa äldre artiklar 
och tom på nygjorda uppmätningsritningar påstås Grand 
Hotell vara identiskt med det provisoriska Hotel Knaust från 
tiden närmast efter stadsbranden. Protokollen från Åre Turist-
och Kurorthotellbyggnads AB visar klart att den uppgiften är 
felaktig. För hotellet gjordes nämligen helt nya ritningar av 
Frans Lindskog (1843-1910), arkitekt och verkställande 
direktör för AB Ekmans mekaniska snickerifabrik pa Kungshol
men, 1874-1890. Lindskog, som var känd som en produktiv 
och initiativrik arkitekt, ritade och fabriken tillverkade flera 
monteringsfärdiga hus som belönades på världsutställningar, 
bl a den i Paris 1878. De s k Franstorpshusen i Sundbyberg upp-
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förda på 1870-talet och den välkända villan Sagatun vid Söder 
Mälarstrand, beställd av professor Gustaf Retzius, byggdes av 
hans företag. Immanuelskyrkan, 1892, och Bethlehemskyrkan i 
Sundbyberg, 1904, tillhör Lindskogs mest kända verk. När 
han ritade Grand Hotell i Åre hade han, sedan sex år tillbaka, 
lämnat Ekmans snickerifabrik och drev egen arkitektfirma i 
Sundbyberg.46 

Byggnadsarbetet i Åre kom igång under våren 1896, men 
redan i november hade byggnadskalkylerna spruckit och ett 
inteckningslån på 35000 kronor måste anskaffas. Byggnads
aktiebolaget kämpade hela tiden med ekonomiska svårigheter. 
Sänkt arkitektarvode, fördelaktigare materialinköp och för
enkling av norrfasaden, förordades av styrelsen. Men samtidigt 
beslöt den att anställa en läkare under sommaren 1897 med 
uppgift att på byggplatsen "utöfva uppsigt öfver de hygieniska 
förhållanderna".47 I mars 1897 förberedde styrelsen tillsätt
ning av personal: vaktmästare, städerskor och baderska. Vid 
samma tid reste Wettergren till Jönköping och Bodafors för att 
inköpa möbler och förhandla om en fördelaktig leverans. I 
augusti 1897 invigdes hotellet. 

Grand Hotell var ett representativt exempel på det sena 
1800-talets träarkitektur sådan den förekom inte minst i 
rekreationsmiljöer av olika slag, från badorter vid havet till 
kurorter i alperna. I byggnaden fanns drag av både nygotik, ny-
renässans och av den sk schweizerstilen. Hotellet var en trä
byggnad i tre våningar. Mittpartiet framhävdes av en markerad 
entré, rundbågade fönster och frontespis. Breda förkroppade 

Grand Hotell 1899. T h nere vid 
järnvägen Åre Jernvägsrestau-
rant. I mitten skymtar Hotell 
Åreskutan. 
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Planer till Grand Hotell. 

Sommarrestaurangen i Tottens 
by. Teckning Per Österlund 
1902. 

band löpte runt huset och markerade bjälklagens läge. Gavlar
na hade krön, akroterier, formade som hjul. Karaktäristiskt för 
byggnaden är de stora öppningarna ut mot den omgivande 
naturen: höga, breda fönster, balkonger och sällskapsrummets 
arkadliknande fönsterpartier. Fasaderna var dekorerade med 
kontursågade detaljer bl a i form av stiliserade solar, som var 
ett ofta återkommande motiv. Detta passade bra för ett hotell, 
som under sommarsäsongen erbjöd dagsljus hela dygnet och 
som i sina prospekt framhöll solens medicinska och hygienis
ka betydelse. Grand Hotell var ett l:a klasshotell med 42 gäst
rum, sällskapsrum, varmbad, men också mörkrum för fotogra
fer, en antydan om de gästande turisternas intressen. 

Samtidigt med Grand Hotells tillkomst förändrades Jernvägs-
restaurantens exteriör. Ett torn i två våningar med drag av 
klockstapel ersatte byggnadens ena gavelkropp och en låg till
byggnad mot väster inreddes till gästrum. År 1897 kunde 
Wettergren hälsa turisterna välkomna till Grand Hotell och Åre 
Jernvägsrestaurant, "båda uppförda vackert, beqvämt belägna 
vid hvarandra och Jernvägsstationen".48 Redan från början 
vände han sig till en publik från hela Sverige. Följande annons
text finns exempelvis i Ny Illustrerad Tidning, 1897: 

För höstsäsongen i Åre, som detta år lofvar, att bli mild och stärkande 
rekommenderar sig Grand Hotell, Åre samt Jernvägsrestauranten, båda 
nyuppförda detta år. Förstklassig komfort, präktiga societetslokaler, 
skyddande verandor, balkonger, friluftsterasser, uppvärmda korridorer, 
bad och duscher, godt bord, mörkrum för fotografer.49 

I samma tidning annonserade andra hotell med samma inrikt
ning, bl a Särö Hafsbad och Skogsluftskurort, Ljungskile Hafsbad-
anstalt, Ronneby Helsobrunn och Bad samt Furusunds Saltsjö-
Gyttjemassage- och Badanstalt. 

Vid sidan om sina uppgifter som stationsinspektor, styrelse
ordförande och restaurangägare blev Wettergren nu också 
direktör för det nya hotellet och tillsammans med sin fru 
Karin ansvarig för dess dagliga skötsel. Bolagets protokollbok 
visar, att han även hann med andra sysslor. 1904 planterade 
Wettergren t ex 25 exemplar av den sällsynta Saxifraga cotylé
don,, fjällbrud, på Åreskutans topp till turisternas trevnad. 
Även ekonomiskt lyckades han väl och redan det första 
budgetåret redovisade företaget vinst. 

År 1899 utvidgade Wettergrens sin privata turiströrelse med 
en sommarrestaurang i Tottens by. Den presenterades i ett 
prospekt, Åre turist-och rekreationsort, 1902. Det är inte lätt att 
rekonstruera hur Restaurang Totten såg ut, lika lite som när det 
gäller Åre Jernvägsrestaurant, det andra av Wettergrens privat
företag, vid sidan om Grand Hotell. Inga byggnader finns kvar 
och familjen har inte lämnat efter sig något arkivmaterial. 
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Samtida foton av byggnaderna ger vissa besked om deras ut- Ur Frans Lindskogs ritningar till 

seende och historia. I prospektet från 1902 finns dessutom en Grand Hotel1 1895 

teckning av restaurangen i Tottens by signerad P.Öd, som 
måste betyda Per Österlund, dvs den kontrollant som Åre 
Turist- och Kurorthotellbyggnads AB tillsatte i samband med 
uppförandet av Grand Hotell}0 Österlund titulerades arkitekt 
och kommer senare att rita ett par pensionat i Åre. Av Öster
lunds teckning framgår att sommarrestaurangen var ett monte-
ringsfärdigt hus av en typ som man kan finna i samtidens 
huskataloger. 

Vid årsskiftet 1908-1909 brann Wettergrens Jernvägsrestau- Grands restaurang 
rant ner till grunden. På ett styrelsemöte i januari 1909 med
delade Wettergren, att byggnaden var totalförstörd och att han 
och hustrun inte själva var villiga att återuppbygga den.51 Mitt 
i den kallaste vintermånaden stod Grand Hotell utan restau
rang men Åre Turist- och Kurorthotell AB:s styrelse handlade 
snabbt. Redan den 23 januari presenterades på bolagsstämman 
två olika ritningsförslag till en ny restaurang. Det ena var ut
fört av arkitekt Per Benson, Stockholm, det andra av arkitekt 
Knut Gyllencreutz, Östersund.52 Båda förslagen förkastades 
dock. Gyllencreutz uppmanades att resa upp till Åre och på 
platsen göra nya ritningar. Även Benson fick en ny möjlighet. 
I mars antogs ett förslag från Per Benson, något överraskande, 
eftersom protokollen dittills antytt att Gyllencreutz' idéer 
vunnit styrelsens gillande.53 Dessutom var Bensons förslag 
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Grand Hotells restaurang. T h 
Hotell Åreskutan. Däremellan 
syns längst t v Sommar
restaurangen i Tottens by. 

dyrare. Hans ritningar omfattade en restaurangbyggnad med 
gästrum på övervåningen. Beslutsprocessen och arbetet fram 
till den färdiga restaurangen kan man följa i en serie pro
tokoll.54 

Arkitekt Per Benson (1879-1946) var en bygdens son, född 
på Sågården i Björnänge, en mil öster om Åre. Under sin upp
växt hette han Hanson, men efter utbildningen vid Tekniska 
skolan i Stockholm, antog han sitt nya namn, som var en kort
form i anslutning till faderns förnamn, Benjamin. När Benson 
ritade Grand Hotells restaurang drev han eget arkitektkontor 
på Regeringsgatan i Stockholm. Han var bosatt i Saltsjö-

Sektion ur Per Bensons 
ritningar till Grand Hotells 
restaurang 1909. 
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Duvnäs och god vän med en annan jämtlänning, konstnären 
Anton Genberg.55 Ett par år senare erhöll han ytterligare 
uppdrag i Åre, Järpen och Storlien: två hotell och ett tullhus. 
Därefter en bostad med skjutsstation för Nils Larsson i centra
la Åre och direktör Ture Marcus bostad på Tottvägen. Hans 
mest kända verk är dock tonsättaren Wilhelm Peterson-Bergers 
hem Sommarhagen på Frösön, inflyttningsklart 1914. 

Arkitekt Benson ritade Grand Hotells restaurang i två 
våningar. Bottenvåningen är putsad, den övre klädd med mörk 
träpanel. Huset har en tung och skulptural form. Det inrym
mer flera serveringslokaler. Mittpartiet och ena gavelbyggna
den disponerades från början till matsalar, västra gavelbyggna
den till sällskapsrum. I övervåningen låg gästrum, de flesta 
med utsikt över Åresjön. Kök och ekonomiutrymmen låg mot 
baksidan. 

Bolaget fick med det nya bygget stora ekonomiska bekym
mer. Både Grand Hotell och dess restaurang utarrenderades till 
Ture Marcus, Stockholm, ägare till restaurang Sturehof. Wetter-
gren avgick som styrelseordförande och verkställande direktör 
1912. Samma år ändrades bolagets namn till Aktiebolaget 
Grand Hotell i Åre och ändamålet reducerades till att enbart 
gälla hotellrörelse i Åre socken. Bolaget övergav alltså sin tidi
gare stolta målsättning "att verka för turistväsendets höjande 
inom länet".56 Är 1916, mitt under första världskriget, er
bjöds Ture Marcus att köpa hotellanläggningen. Efter långa 
förhandlingar köpte Marcus bolagets samtliga tillgångar i Åre 
den första juni 1917, och samma dag trädde bolaget i likvida
tion, dvs upphörde.57 

Som tidigare nämnts byggdes det första hotellet i Åre 1895 av 
"fröken Kristina Hansson". Den 13 november 1894 hade hon 
köpt en tomt på 1 587 m2 av riksdagsman Gunnar Erikssons 
äldste son, Erik Gunnarsson, till ett pris av 500 kronor. Den 
var belägen på en stenkulle, röjset, intill landsvägen mot Norge, 
öster om Johan Mårtenssons affärstomt. Tomten var en av-
styckning från skattehemmanet Mörviken No : 2, och omfatta
de 5/18 mantal. Köpebrevet uppger att Kristina Hansson 
planerade att bygga "ett prydligt och tidsenligt välordnat hotel 
jemte ett uthus för att tillhandahålla mat och rum åt turister 
och andra främlingar, som önska uppehålla sig vid Åreskutan 
och icke lida af lungsot eller smittosam sjukdom".58 

Kristina Hansson var född i Mellangrevie i Malmöhus län 
1861. Hon flyttade till Mörviken, Åre, den 15 november 1894 
från Östersund, där hon varit bosatt i fem år, verksam inom 
hotellnäringen.59 Hennes turiströrelse inleddes våren 1894 
med en anmälan till länsman J Löfgren i Undersåker, att hon 

Bensons ritning till Nils 
Larssons hus. 

Hotell Åreskutan 

Hotell Åreskutan. Detalj ur 
omslagsbilden. 
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Hotell Åreskutans Paviljong. Ur 
en turistbroschyr från 1901. 

HOTELL ÅRESKUTANS SOCIETETSPAVIL.JONG 

ämnade "uti Hans Benjaminssons i Åre mangårdsbyggnad mot 
betalning tillhandahålla allmänheten kokadt kaffe, te, choklad 
och andra icke spiritosa drycker".60 Men redan nästa månad, 
den 2 maj, ansökte Kristina Hansson om ytterligare tillstånd 
att i "sammanhang med värdshusrörelse åt spisande gäster ut-
skänka vin och maltdrycker under tiden 20 maj -15 septem
ber 1894".61 Kaffe- och chokladserveringen utökades tydligen 
med någon form av matservering. 

Nästa år byggdes hotellet, som fick namnet Hotell Åre
skutan. I ett prospekt, Åre turist- och rekreationsort, från 1901 
heter det: "det år 1895 uppbyggda Hotell Åreskutan, som fort
farande liksom hittills innehafves af Kristina Hansson". Till 
uppförandet utverkade hon ett banklån på 11 000 kronor med 
11% ränta.62 

Hotellet fick alltså sin plats intill landsvägen mot Norge, 
knappt 200 meter från järnvägsstationen. Hotell Åreskutan var 
ett trevånings rektangulärt trähus, klätt med liggande panel. 
Byggnaden hade ett utseende som påminner om den ameri
kanska panelarkitektur, som går under namnet stick style, men 
den hade också drag, som man finner hos den traditionella 
schweizervillan: breda gavelpartier med verandor, utskjutande 
sadeltak och hög sockelvåning av huggen sten. Både verandor 
och gavelspetsar uppvisade rika lövsågeriarbeten. Huvud
entrén låg upp mot landsvägen. Hotellet inrymde 18 sovrum, 
sällskapsrum med glasverandor och köksavdelning. Dessutom 
fanns där Åre post- och telegrafstation, som förestods av ägaren, 
Kristina Hansson. 
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Hotellet var troligen en monteringsfärdig byggnad och enligt 
muntlig uppgift ansvarade byggmästare Christen Andersson 
från Björnänge för uppförandet.63 Min förmodan grundar sig 
dels på att byggnaden påminner om de hustyper som presente
rades i kataloger från bla AB Ekmans Mekaniska snickeri
fabrik, dels på den korta byggnadstiden. Redan hösten 1895 
stod hotellet färdigt efter mindre än ett års byggnadstid. Hotell 
Åreskutans exteriör var imponerande i jämförelse med den om-
kringliggande bebyggelsen. På västra sidan låg Johan Mårtens
sons affär, ett tvåvånings trähus, som har stor likhet med 
stationshuset strax nedanför. Ovanför fanns Gunnar Erikssons 
fjällbondgård med traditionella mangårds- och ekonomi
byggnader. 

Några år senare köpte Kristina Hansson ytterligare en tomt 
av Erik Gunnarsson, ett markområde på 755 1/4 m2 för 685 
kronor. Hon avsåg att "därpå uppföra en societetspaviljong för 
Hotell Åreskutans l:a klass gäster".64 Som framgår av köpe
brevet, var tomten belägen öster om och intill hotellet. Pavil
jongen uppfördes av byggmästare Christen Andersson från 
Björnänge, 1899. Han hade två år tidigare som byggmästare 
avslutat arbetet med C F Liljewalchs jaktvilla i Medstugans by. 
Arkitekt där var Agi Lindegren, Stockholm, och årepavil
jongen har i fasaden former och lösningar som påminner om 
Lindegrens villor. Kompletta ritningar har inte kunnat åter
finnas. Men enligt en fasadritning, publicerad i ett turist
prospekt 1901, var Hotell Åreskutans societetspaviljong, som 
den slutligen kallades, en tvåvånings träbyggnad med vinds
våning, avvalmat sadeltak med frontespis och glasveranda.65 

Huset var på den nedre delen klätt med liggande panel, på den 
övre med tjockhyvlat spån. Sagesmän i Åre menar, att societets-
paviljongen är ritad av byggmästare Andersson inspirerad av 
jaktvillan i Medstugan. Men mot detta talar att byggnaden har 
en välproportionerad, genomarbetad och detaljrik arkitektur, 
som tyder på en kvalificerad arkitekts medverkan. Så gör 
exempelvis de ovanliga takfallen, som också finns i Villa Gran
säter och i Medstugan, ritad av just Agi Lindegren. Också 
ritningsmaneret avslöjar en arkitekt medverkan. De byggmäs-
tarritade husen är i allmänhet enklare till sin karaktär, som t ex 
Medstugans rättarbostad och Mårtenvillan i Åre på sidorna 
176 och 109 bekräftar. 

Av turistprospektet framgår också Societetspaviljongens plan
lösning och möblering. I bottenvåningen låg ett större säll
skapsrum där väggarna var 3-delade med hög, mörk träpanel, 
ljusa enfärgade tapeter och en mönsterbård. Ena hörnet domi
nerades av en stor öppen spis. Dagsljuset kom in genom höga 
fönster och genom verandans glasrutor. Rummet var möblerat 
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med lätta sittgrupper och ett stort bord i mitten. Angränsande 
smårum var avsedda för tidningsläsning och musikstunder. 
Resten av huset upptogs av 12 gästrum. 

Både Hanssons och Wettergrens hotell var kända för sina 
goda kök. Till middag serverades smörgåsbord och fyra rätter. 
På beställning serverades diet mat. Hotellpriserna var desamma 
— två kronor för övernattning och två-tre kronor för maten 
— men hotellen var också kända för sin hårda inbördes kon
kurrens om gästerna. Av 1896 års mantals- och taxeringslängd 
framgår, att Kristina Hansson det året tjänade 500 kronor och 
att hotellets taxeringsvärde var 8 000 kronor. Wettergren och 
hans fru Karin tjänade sammanlagt 3 669 kronor och Jernvägs-
restauranten var taxerad till 3 000 kronor. Fyra år senare är 
Wettergrens taxerade till 4 700 kronor och Kristina Hansson 
till 800 kronor i årsinkomst. Trots att Wettergrens rörelse var 
betydligt lönsammare, fann han skäl att stämma Kristina 
Hansson för illojal konkurrens. Genom sin ställning som post-
och telegrafföreståndare hade Hansson full kontroll över brev, 
telegram och andra försändelser och enligt Wettergren skulle 
hon ha öppnat och underlåtit att vidarebefordra rumsbeställ
ningar till honom. Kristina Hansson försvarade sig med att 
försändelserna endast varit adresserade till Hotellet i Åre och 
därmed kunde avse hennes eget hotell. Kristina Hansson döm
des emellertid till tio kronors böter vid Undersåkers tingslags 
höstting 1899.66 

Det är också intressant att notera, att båda hotellägarna, 
1899, utökade sina turiströrelser. Kristina Hansson byggde då 
Societetspaviljongen och Wettergren Sommarrestaurangen pa 
Totten. 

Till hotellen hörde trädgårdar, som i vår tid naggas i kanter
na av nybyggen och parkeringsplatser. På hotellområdet fanns 
också köksträdgård, hönsgård och grishus. I utkanten av om
rådet, där nuvarande helikopterstationen ligger, ordnades en 
gemensam soptipp. En nyhet för åreborna, som var vana att 
tillvarata allt och inte kasta något. Till området hörde slutligen 
en tvättstuga belägen vid Åresjön strax nedanför Grand Hotell. 

Genom att följa taxeringslängder och domstolsprotokoll kan 
man få en föreställning om hotellens lönsamhet. Wettergrens 
Jernvägsrestauranten och Åre Turist- och Kurorthotellbyggnads 
AB:s Grand Hotell utvecklades fördelaktigt fram till restaurang
branden 1909. Kristina Hansson klarade sig ekonomiskt bra 
fram till 1906, även om hon hela tiden kämpade med knappa 
marginaler. Vid Undersåkers Tingslags vårting begärde hon 
1906 anstånd med ett inteckningslån på 4 000 kronor, vilket 
också beviljades, men samma år övertog kronolänsman B E 
Lind från Grangärde i Dalarna hennes hotell. Han bosatte 
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sig aldrig i Åre utan en föreståndare, Fanny Elisabeth Sedvall, 
skötte hotellet. Fyra år senare, 1910, förvärvade disponent 
Carl Carlsson, bosatt i Mora, Hotell Åreskutan av B E Linds 
sterbhus. Kristina Hansson försvinner för ett tag från turist
näringen i Västjämtland och flyttar till Stockholm men åter
kommer 1910, som ägare till Hotell Björneborg i Björnänge. 

Hotell Åreskutans byggnader förändrades inte under Linds 
och Carlssons ägarskap. Först 1917 och 1928 byggdes de om 
efter ritningar av arkitekt Karl Güettler (1879-1947). Hotel
let hade 1914 övertagits av Agnar Meurling, väletablerad res
taurangman och ägare till restaurangerna Gillet och Bla Porten, 

Stockholm. 
Karl Güettler är känd som arkitekt till bla Högloftet på 

Skansen, Kallbadhuset i Lysekil, Skånegården i Båstad och Åre 
sjukhus 1923. Vid ombyggnaden av Hotell Åreskutan 1917 arbe
tade Güettler fram en byggnad som i regelbundenhet och 
stränghet leder tankarna till 1700-talets herrgårdar. Huset är 
panelat, har höga spröjsade fönster och mansardtak med 
kupor. Byggmästare Mårten Ohlson i Totten ansvarade för 
uppförandet. I samband med ombyggnaden ändrade hotellet 
namn till Åregarden. Hotellet har senare genomgått ytterligare 
om- och tillbyggnader men ändå är det Güettlers ombyggnad, 
som ger huset dess nuvarande karaktär. 

Paviljongen, som också kallades för Annexet, har behållit sin 
villakaraktär, men fick vid en ombyggnad 1928 efter Güettlers 
ritning, ett brantare tak. Annexet är numera sammanbyggt 
med huvudbyggnaden. 
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Åreprojektet "Det fins icke i vårt land något fjäll, som har bättre förutsätt
ningar att blifva en brännpunkt för turistlifvet än Åreskutan" 
skrev geologen A G Högbom i STF:s årsskrift 1891. Men fjäl
let måste göras lättillgängligare och Högbom rekommenderade 
i uppsatsen ett projekt, som bl a omfattade en bergbana uppför 
Åreskutan. Om den förverkligades kunde Åre "blifva en mag
net [...] utan konkurrens i hela Skandinavien". Högbom visa
de på lämpliga förebilder, bl a bergbanan på Monte Salvatore 
och Monte Generosa vid Lugano.67 Frågan om bergbanan 
kom att diskuteras och utredas under många år. Först när 
ingenjör Carl Olof Rahm lade fram sin utredning "'Åreprojek
tet" 1906-1907, började dock något att hända. 

C O Rahm (1870-1946), som kom från Kil i Närke, hade 
efter ingenjörsexamen 1888 vid Örebro tekniska elementar
skola vid början av 1900-talet fortsatt sina studier i Berlin. 
Julen 1905 tillbringade han i Davos. Två år tidigare hade han 
besökt Åre och bar sedan dess på idén, att där skapa en stor 
internationell turistort. 1906 flyttade Rahm hem till Sverige 
och bosatte sig i Djursholm. Han fick tjänst som verkställande 
direktör för Djursholms elektriska bolag och senare från 1911, 
som ingenjör vid Stockholms Elverk.68 Samtidigt utarbetade 
han en plan för Åre tillsammans med ingenjör Harald Lemke, 
distriktschef vid Statens järnvägar i Malmö och arkitekt Per 
Olof Hallman, Stockholm. Åreprojektet, en tryckt utredning 
på 52 sidor, innehåller inledningsvis en beskrivning av Åre, 
dess klimat och läge, terräng, och inte minst möjligheterna till 
jakt och fiske.69 Därefter följer en noggrann redogörelse och 
alternativa kostnadskalkyler för de i projektet föreslagna an
läggningarna: hotellbyggnader, villor, bergbana, kraftstation 
och vägar. Enbart bergbanan kostnadsberäknades till 220000 
kr och kraftstationen till 345 000 kr. Utan tvekan kan man 
påstå, att Åreprojektet var en för sin tid ovanligt storslagen och 
kapitalkrävande turistsatsning. Flera intressenter krävdes och 
Rahm lyckades 1908 bilda ett aktiebolag, vars aktiekapital 
uppgick till 250000 kronor. 

Vid den första bolagsstämman på Hamburger Börs den 7 
september 1908 valdes styrelse för Årebolaget med Rahm som 
ordförande och verkställande direktör. Bolaget hade till ända
mål att "efter inköp av egendomar och vattenkraft inom Åre 
sälja tomter, bygga och trafikera en bergbana samt driva rörelse 
för försäljning af elektrisk energi". Vid stämman som hölls 
under ordförandeskap av advokat Adolf Ohman, som tillika 
var ägare av jakt villan Monte Totto i Åre, meddelades att bola
gets minimikapital var fulltecknat. Till bolagets styrelse, med 
säte i Stockholm, valdes utom C O Rahm överste Viktor 
Balck, kapten Erik Frestadius och grosshandlare Rune Abra-
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hamsson. Den enda lokala representanten i styrelsen var kom
munalnämndens ordförande i Åre, E J Jakobsson, som supple
ant för Rahm.70 C O Rahm förvärvade själv den största 
aktieposten med 380 aktier. Andra stora aktieägare var bygg
mästare Hjalmar A Andersson, Djursholm, och P S Graham, 
Stockholm. Aktieboken visar att flera bolag, föreningar och 
enskilda personer var beredda att satsa pengar i Åre. Som 
exempel kan nämnas: Svenska turistföreningen, Åre Turist-
och Kurorthotellbyggnads AB och bland enskilda personer 
Knut Ljunglöf, Seth M Kempe, Robert Biinsow och Adolf 
Öhman, alla ägare till jaktvillor i Västjämtland.71 

Låt oss nu titta något närmare på Åreprojektets innebörd. 
Rahm tog upp Högboms gamla förslag om en bergbana och 
ingenjör Lemke anlitades som teknisk expert. Han skisserade 
en bergbana från allmänna landsvägen upp till Mörvikshum-
melns platå — en höjdskillnad på ca 500 meter. Dessutom inne
håller utredningen "ett förslag till centrumplan och anlägg
ningar i Åre", utarbetat av arkitet Per Olof Hallman. Denne 
besökte Åre i oktober 1906 och ritade därefter ett förslag som 
innebar en total omdaning av Åre. Hallmans åreplan bygger på 
tre parallella huvudgator, som följer topografins höjdkurvor. 
Den översta är landsvägen mot Norge, den nedersta leder förbi 
stationen, bangården och hotellbyggnaderna. Huvudgatorna 
sammanbinds med vinkelräta, starkt sluttande tvärgator. Vid 
torget förlades bergbanestationen som pendang till järnvägs
stationen. Från övre huvudgatan utgick kör- och gångvägar 
som slingrade sig upp till hotell, pensionat och bergbanesta
tionen Det området, som begränsades i söder av järnvägen och 
i norr av stora landsvägen, bestod av 8 normalstora kvarter 
avsedda för sammanbyggda hus i "stadsstil". Norr om lands
vägen föreslog Hallman också ett stadsliknande samhälle, där 
husen dock planerades att bli "mindre och mera fristående än 
i en modärn stad". Därefter skulle en villastad med ett större 
hotell och en anhaltstation uppföras. Ovanför villastaden vid
tog ett större parkområde, Östra platån, med ytterligare hotell 
och en bergbanestation. Vid bergbanans näst översta station, 
på en höjd av 750 meter, planerades ett litet, speciellt villa
område, "avsett för hurtiga människor, som ej fruktar det 
höga och relativt kala läget". Vid bergbanans slutstation skisse
rade Hallman i sitt planförslag en stor restaurang. 

C O Rahm förvärvade genom ett flertal separata kontrakt 
och överlåtelser ett markområde på 4 000 000 kvf (35,26 hek
tar) till ett pris av 145 000 kronor. Undantagna i centrum var 
handlanden Johan Mårtenssons och hotellägaren Kristina 
Hanssons avsöndrade tomter vid stora landsvägen och hotellen 
vid järnvägsstationen. Rahm förutspår i utredningen att efter
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frågan på såväl byggnadstomter och villor kommer att bli stor, 
"af en mängd köpstarka främlingar". I kvarteren mellan järn
vägsstationen och torget förlade Hallman en basarbyggnad. 
Planen visar två åtskilda byggnadskroppar där gatan framför 
vidgar sig till en torgbildning. Basarbyggnaden skulle inrym
ma poststation och för övrigt inredas som ett affärscentrum 
med bl a cigarrhandel, rakstuga, juvelerare, fotografiateljé, bok-
och musikhandel samt sport- och järnaffär. 

Planen antyder också ett vägnät utanför och runt samhällets 
centrum. Vägarna följer terrängen och slingrar sig uppför 
fjällsluttningen. Dessa vägar är inte namngivna i plankommen
tarerna. I STF:s Resehandbok, X, är dock tre vägar upptagna 
och vägsträckningarna utförligt beskrivna: Stjärnvägen, Kälk-
backsvägen och Gamla skutvägen. Den första utgick från 
Grand Hotell, passerade Hans Benjaminssons gård och Västra 
platån för att sluta på Mörvikshummeln. Gamla skutvägen 
ledde från bergbanan tvärs över byn Totten och Kälkbacks-
vägen startade vid Hotell Åreskutan och ledde fram till Östra 
platån. 

I området längst ner mellan järnvägen och Åresjön är mar
ken jämn och plan. Där föreslog Hallman en idrottsplats med 
badhus och sportpaviljong. Vintertid kunde sjön nyttjas till 
skridskobana och travtävlingar. Från en plats på Mörviks-
hummelns sluttningar föreslog Hallman en kälkbana i västlig 
riktning mot Ullådalen med en längd på 7 kilometer och ett 
fall på 400 meter. 

Åreplanen har många drag gemensamma med Hallmans 
övriga stadsplaner och liksom dessa återgår den på Camillo 
Sittes stadsbyggnadsidéer. 

P O Hallmans plan över Åre var inte hans första i fjäll
terräng. Sex år tidigare hade han tillsammans med Gustaf 
Wickman utformat en regleringsplan för den blivande gruv
staden Kiruna.72 De båda planerna är dock ojämförbara, vad 
både gäller funktion och terrängförhållande. Hallman utarbe
tade ett mycket stort antal planer och delplaner för svenska 
städer och samhällen.73 Ofta var det vidlyftiga projekt som 
endast delvis skulle komma att förverkligas. Camillo Sitte, 
Hallmans läromästare, utgick från bla medeltidens stadsbyg
gande. Det är därför anmärkningsvärt att Hallman inte på 
något sätt markerar, eller tycks ta hänsyn till, den medeltida 
kyrkan i sitt planförslag för Åre. Även om kyrkplatsen ligger 
utanför Åreprojektets eget markområde, borde det varit ange
läget för Hallman att framhålla bygdens historiska förankring. 
Hallmans Åreplan kom inte att förverkligas men den ligger 
ändå till grund för den fortsatta utvecklingen. Först 1937 
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antogs en byggnadsplan för Åre, upprättad av länsarkitekt p 0 Hallmans förslag till 
Gösta Rollin, Östersund. centrumplan för Are 1906. 

Mellan dessa stora planer för Åre uppgjordes två mindre för
slag för området mellan järnvägsstationen och bergbanan och 
de kom också till utförande. Wilhelm Klemming, arkitekt vid 
Statens järnvägars husbyggnadsavdelning, ritade där ett park
område med en allé som fortsatte upp till torget. Ritningen är 
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"Grottan". T h i trappan bygg
mästare Mårten Ohlson. Sittan
de i mitten stenhuggare Måns 
Olsson, Frönäset och stående 
t v om honom stenhuggare Carl 
Petter Wickström, Björnänge. 

Arkitekt Karl Güettlers plan från 
1917. 

odaterad, men den bör vara från tiden före 1909. Klemming 
planerade även för ett grönområde kring stationshuset och 
hotellen. År 1913 ritade Folke Zettervall, även han arkitekt vid 
Statens järnvägar, den så kallade "grottan", en välvd dubbel
trappa av kullersten och kalksten, strax ovanför stations
huset.74 I oktober 1917 utvidgade arkitekt Karl Güettler i en 
ritning parkområdet. Det har bara delvis realiserats. 

Av de många byggnadsförslag som presenterades i Rahms 
åreprojekt förverkligades relativt få, men viktigt var att den 
centrala idén i projektet, Bergbanan, kom till utförande, om än 
inte helt efter de första intentionerna. Arbetet kom igång 1908 
efter ritningar och konstruktioner av den schweiziska firman 
E Sturb und H H Peters, Zürich. Banan är en s k hissbana, allt
så en kort järnväg i kraftig lutning. Vagnarna dras upp och ned 
av en järnkabel som löper över ett horisontellt hjul drivet av 
elektriska motorer i banans översta del. Kabelns längd är 
anpassad så att vagnarna möts på ett dubbelspår i banans mitt. 
Hissbanor är sällsynta i Sverige och förekommer förutom i 
Åre, bara på Skansen (1898) och uppför gruvberget Kiruna-
vaaras branta sluttningar, 1907. Bergbanan fick inte den långa 
sträckning upp på Mörvikshummeln som Hallman planerade, 
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utan reducerades till ungefär hälften och fick sin slutstation på 
Östra platån, 556 meter över havet, men blev ändå utgångs
punkten för den fortsatta utvecklingen med linbana och lift
system. 

Samtliga byggnader som hör samman med bergbanan ritades 
av arkitekt Otto Sigfrid (Sigge) Cronstedt (1869-1958). Rit
ningarna är daterade Stockholm den 21 december 1908.75 

Under 1900-talets första decennium hade Cronstedt varit 
arkitekt för många byggnader förknippade med turismen, t ex 
badhotellet i Falsterbo, Rindöbaden, Söderfors Värdshus och 
Djursholms restaurang. Till bergbanan hörde två stationsbygg
nader. I den nedre, vid torget, anknyter Cronstedt till den 
lokala byggnadstraditionen i en härbreliknande timmerbygg
nad. Stationen uppfördes 1910 i liggande tjärat timmer, med 
utkragad övervåning och öppna trapphus. Byggnaden har 
täljda dekorationer med fornnordiska motiv, t ex nockpryd-
nader på gavlarna. Den nedre husgaveln domineras av en skylt 
Årebanan med bokstäver av jugendkaraktär. Stationen in
rymmer väntsal och biljettkur och är på översidan samman
byggd med en övertäckt perrong. Övre stationsbyggnaden 
uppfördes i samma stil och byggnadsteknik. Den innehåller 
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Ur Cronstedts ritningar till 
Restaurang Fjällstugan. Entrén 
nedan syns på planen längst till 
vänster. 

? 

även maskin- och tjänsterum för konduktörer och maskinister. 
Vid anhalten, där bergbanans vagnar möts, byggdes väntkur 
och plattform. 

I Åreprojektet ingick planer på nya hotell och restauranger. 
Därav förverkligades restaurang Fjällstugan på Östra platån. 
Även den ritades av Sigge Cronstedt. Restaurangen var belägen 
intill bergbanans övre station och omsorgsfullt inpassad i den 
branta sluttningen, så att huvudentrén på översidan låg i jämn
höjd med platån. Därifrån såg man byggnadens branta takfall 
och översta våning, de nedre i souterräng. Bottenvåningens 
plan var rektangulär och tredelad, med serveringslokal, entré 
med trapphall samt gäst- och sällskapsrum. 

Fjällstugan byggdes ut 1915, till att omfatta även en hotelldel 
och namnet ändrades till Åre Fjällgård. Tillbyggnaden utfördes 
också efter ritningar av Cronstedt. Byggnaden skadades delvis 
vid en brand 1957. K A Bladh, arkitekt vid Statens järnvägar, 
fick uppdraget att tillvarata användbara delar av den ursprung
liga byggnaden och rita en tillbyggnad. Senare tillkom en mat
sal och en ny huvudentré togs upp. Det är idag omöjligt att i 
den nuvarande byggnaden urskilja vilka partier som tillhör 
Cronstedts ursprungliga verk. 

I Arkitekturmuseets Cronstedtssamling förvaras också andra 
ritningar till byggnader i Åre. Cronstedt ritade t ex ett förslag 
till ett större turisthotell, som på Hallmans åreplan var tänkt 
i villastaden på en naturlig platå, den s k Fjällsängen. Fasadrit-
ningar och planer visar ett för Sverige stort hotell med 100 
gästrum. Hotellritningarna var beställda av det "under bildan
de och varande Svensk Turisttrafik".76 
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Cronstedts förslag till Turisthotell 
i Åre. Fasad mot sydväst. 

» 

'< : /  

I all sin storslagenhet var arkitekt Hallmans åreplan bara en 1 

del av C O Rahms satsningar i Åre. Dit hörde också framdrag-
o 

ning av vatten- och avloppsledningar, uppbyggnad av ett 
elkraftverk vid Tegeforsen och ett distributionsnät för elkraft 
för en stor del av Västjämtland. 

Den 7 mars 1910 invigdes Åre bergbana och restaurang Fjäll
stugan av landshövding Johan Widen. Samma vecka introduce
rades bobsleigh-sporten i Sverige med den 1700 meter långa 
bana från Östra platån ner mot centrum, som Årebolaget hade 
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iordningställt. Gårdsplanen framför Fjällstugan gav även 
utrymme för andra sporter. Vintertid anlades en isbana för is-
dans och figuråkning, sommartid förvandlades den till tennis
bana och danspaviljong. Vintern 1914 spolades också en 
curlingbana upp på platån. 

Även Årebolaget kom att kämpa med ekonomiska svårig
heter. Åreprojektet kom aldrig att infria de ekonomiska för
väntningarna som Rahm och de övriga aktieägarna hade haft. 
Världskriget, 1914-1918, dämpade turistströmmen och in
komsterna sjönk. År 1923 trädde Årebolaget i likvidation och 
upplöstes. Åre Kurortsbolag, ett till Kungl Pensionsstyrelsen 
närstående bolag, tog över inte bara fastigheterna utan också 
verksamheten, låt vara i nya former och med inriktning på 
andra grupper av gäster och patienter. Bland annat uppförde 
det Åre sjukhus och läkarvillan, båda byggnaderna ritade av 
arkitekt Karl Gliettler, Sockholm. 

C O Rahms brinnande intresse för Åres turistutveckling fram
kommer i de bevarade protokollböckerna. Vid sidan om sitt 
eget projekt vände han sig i juli 1908 till det konkurrerande 
Åre Turist- och Kurorthotellbyggnads AB och erbjöd dess styrel
se en tomt vid torget, väster om bergbanan. Rahm var beredd 
att avstå från den attraktiva tomten om bolaget i sin tur åtog 
sig att där uppföra ett hotell.77 Det blev ingen affär. Wetter-
grens Jernvägsrestaurant brann ner och Åre Turist- och Kurort
hotellbyggnads AB satsade, som redan behandlats, pengar och 
kraft på nybygget Grand Hotells restaurang. Några år senare 
tog Ture Marcus upp Rahms idé. Han arrenderade då de två 
hotellen nere vid järnvägsstationen. Marcus köpte tomten och 
lät 1912 uppföra ett turisthotell Nya Grand Hotell. Han gav 
1911 arkitekt Per Benson uppdraget att rita hotellet och bygg
mästare Mårten Ohlson ansvarade för uppförandet. 



NYA GRAND HOTELL .BOTTENPLAN 

Nya Grand Hotell, som senare fick namnet Sporthotellet, 
uppfördes på den centrala tomten, som granne till nedre berg-
banestationen. Hotellets huvudingång ligger mot landsvägen 
till Norge. Det höga mittpartiet i fyra våningar med brutet tak 
dominerar byggnaden. Arkitekten Benson övergav här den 
tunga, slutna form som kännetecknar Grands restaurang, för 
en tämligen lätt och högrest fasad. Matsalar och sällskapsrum 

Nya Grand Hotell. Fasad mot 
sydväst och plan av bottenvå
ning efter Per Bensons ritning 
1911. 
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Nya Grand Hotell. Gjutningslaget 
och, stående längst fram med 
ritningsrulle i handen, arkitekten 
Per Benson. T v om honom bygg
mästaren Mårten Ohlson och t h 
byggherren Ture Marcus. 

förlades till den centrala huskroppen, medan de 68 gästrum
men fördelades på ömse sidor. Genom sin imponerande stor
lek, vitmålade panelade fasad och sitt läge dominerade hotellet 
Åres centrum. Hotellet skiljde sig från omgivande bebyggelse, 
till proportioner, fasaduttryck, detaljer och färgsättning. Även 
placeringen i sluttningen bidrog till karaktären. Åreborna var 
förtjusta och man kallar hotellet än i dag för "slottet".78 

Pensionaten I förslag till centrumplan och anläggningar för Åre ritade arki
tekt P O Hallman ett villaområde i anslutning till bergbanan 
och anhalten. Enligt planen skulle villorna omges av en större 
park. Den anlades aldrig, utan området kom att behålla sin 
skogskaraktär. När bergbanan öppnades 1910 stod också tre 
pensionat klara — Fresks pensionat, Villa Solbränna och Pensio
nat Granen — med plats för 16-25 gäster. De var alla stora 
trävillor. Intill pensionaten låg också två jaktvillor, den ena ett 
monteringsfärdigt hus uppfört redan 1898, den andra en tim
merbyggnad ritad av arkitekt Jacob Gate samt en privatvilla 
uppförd av byggmästare Mårten Ohlson, för egen räkning. 

Fresks pensionat var ritat av den tidigare nämnde Per Öster
lund från Sundsvall och de övriga av byggmästare Mårten 
Ohlson fran byn Totten. Samtliga byggnader erinrar om 
gammal svensk byggnadstradition, som den tolkats i Carl 
Westmans och Lars Israel Wahlmans efterföljd. De enskilda 
husen och detaljerna präglas av enkelhet och gedigenhet. Hel
heten är överraskande storslagen. 

Några data om den lokala byggmästaren. Mårten Ohlson, 
född 1871 i byn Totten, fick sin utbildning vid Kristinehamns 
tekniska skola. Därefter återvände han till Åre.79 Mårten 
Ohlson blev den ledande byggmästaren i Västjämtland under 
början av 1900-talet och samarbetade med arkitekterna Karl 
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Güettler och Per Benson vid uppförandet av Grand Hotells 
restaurang, Nya Grand Hotell, ombyggnaden av Åregården och 
senare även Åre sjukhus. 

År 1910 ritade byggmästare Ohlson på uppdrag av Ellen 
Ruuth, Villa Solbränna och för egen räkning Pensionat Granen 
och en villa för uthyrning till turister. Den sistnämnda kallas 
av äldre årebor för Mårtenvillan. Ritningar, sektioner och två 
planer är daterade 25 januari 1910.80 Husens plan och exteriör 
påminner om idéer och förslag till ritningar som presenterades 
i de mönsterböcker, som utkom kort efter sekelskiftet. När
mast ansluter byggnaderna till de exempel som Gustaf Hugo 
Sandberg presenterade i sin skrift, Om villor och egnahemsbygg
nader (1908). Det är troligt att Mårten Ohlson kommit i 
kontakt med just den typen av litteratur. Elisabet Stavenow-
Hidemark har i sin avhandling, Villabebyggelse i Sverige 
1900-1925, (1971) presenterat några av de viktigaste mönster
böckerna och den roll de spelat som rådgivare för villabyggare, 
så väl för byggherrar som för byggmästare. 

Fresks pensionat låg intill det så kallade Quensels fall, en liten 
fors i Mörviksån. Ägare var Josefina Fresk, tidigare sjukgym
nast och bosatt i Stockholm. Hon etablerade sig som pensio
natsägarinna i Åre tillsammans med systern Sigrid. Per Öster
lund fick uppdraget att rita pensionatet. Hösten 1971 brann 
byggnaden ner och totalförstördes. Bevarade ritningar — fasa
der och planer — visar pensionatets arkitektoniska utform
ning.81 Arkitekt Österlund (1861-1946) var framförallt verk
sam i Medelpad främst med kommunala uppdrag — skolhus, 
prästgårdar och kommunalhus — men även med privatvillor. 
Hans namn är förknippat med ytterligare ett pensionat i Åre, 
Tottgården från 1929.82 

vinofang 

Villa Solbränna nedanför Tott-
hummeln. 

Fresks pensionat, uppfört 1910. 
Plan av bottenvåningen, renritad 
efter Per Österlunds ritning. 
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Hotell och pensionat uppförda i Åre 1888-1915 

Namn 
Ant Byggherre/ 

I bruk rum beställare 
Arkitekt/ 
byggmästare Anmärkning 

Åre J ernvägs- 1888 
restaurant 

Hotell 1895 
Åreskutan 

Grand Hotell 1897 

Hotell Åre- 1899 
skutans 
Paviljong 

Restaurang 1899 
Totten 

Grand Hotells 1910 
restaurang 

Pensionat 
Solbränna 

Albin Wettergren 

18 Kristina Hansson Monterings-
färdigt hus 

42 Åre Turist- och Kurort- Frans Lindskog 
hotellbyggnads AB 

12 Kristina Hansson — 

— Albin Wettergren Monterings-
färdigt hus 

14 Åre Turist- och Kurort- Per Benson 
hotellbyggnads AB 

1910 Ellen Ruuth 

70 gäster, ombyggt 1899, 
nerbrunnen 1909 

Ombyggt 1917 efter Karl 
Giiettlers ritning, därefter 
flera om- och tillbygg
nader. Namnändring till 
Åregården 

Flera ombyggnader 

Christen Andersson bygg
mästare, ombyggt 1928 
efter Karl Giiettlers rit
ning, sammanbyggt med 
Åregården 

Riven, nybygge 1929 på 
samma tomt, Tottgården 

Komb restaurang, hotell 
och mindre ombyggnader 

Mårten Ohlson Ombyggt till privatvilla 

Fresks 
pensionat 

1910 16 Josefina Fresk Per Österlund Nerbrunnet 1971 

Mårtenvillan 1910 6 Mårten Ohlson 

Pensionat 1910 
Granen 

Åre Bergbana 1910 
Nedre och övre 
stationshusen 

Restaurang 1910 
Fjällstugan 

Nya Grand 1912 
Hotell 

10 Mårten Ohlson 

Årebolaget 

25 Årebolaget 

68 Ture Marcus 

Mårten Ohlson Villa för uthyrning, 
numera privat bostad 

Mårten Ohlson Om- och tillbyggt, namn
ändring till Hotell Granen 

Sigge Cronstedt — 

Sigge Cronstedt Om- och tillbyggnader, 
brand 1957, senaste till
bygg11 1985, namnändring 
till Åre Fjällgård 

Per Benson Ej förändrat, namnändring 
till Sporthotellet 



Förändringen av Åre, från bondby till turistort, skedde under Turistorten Åre 
en relativt kort tidsperiod. Fjällhemman och turistanlägg
ningar drevs sida vid sida. Traditionella byggnader blandades 
med hus av stadskaraktär, uppförda för turisters och kurgästers 
bekvämlighet. Den jämtländska kulturen hos fjällbönderna 
konfronterades med stadskulturen, representerad av turister 
och ett främmande byggnadsskick. 

Många har generöst delat med sig av minnen och upplevelser 
från den tiden, men den litteratur som behandlar mötet har till 
större delen skrivits av resande turister. Ett lokalt vittnesbörd 
är dock publicerat i Jämten, 1929, där Oskar Millgårdh skrev 
om Åre för 50 år sedan. Han iakttog den förändring som skett 
och inte utan ironi kallade han Åre för "Vår Herres söndags-
bygd". I stället för att arbeta gick turisterna, såväl sommar som 
vinter, omkring finklädda utan att utföra "ett skapandes 
grand".83 

Vilka var då dessa söndagsbarn? En stor, för alla hotellen 
gemensam hotelliggare — den saknar årtal men bör vara från 
åren närmast före 1910 — visar inte bara att hotellen hade gott 
om gäster. Den ger oss också namn, titlar och hemort. De 
flesta kom från storstäderna, främst från Stockholm, men även 
från Sydsverige och från de norrländska kuststäderna. Ut
ländska gäster var vanliga: norrmän, tyskar och engelsmän. 
Gästerna tillhörde uteslutande de borgerliga kretsarna. I hotell-
liggaren noterades många doktorer, jägmästare, lektorer, gross
handlare, kaptener och arkitekter, men även studenter, foto
grafer och konstnärer finns med. Bland arkitekterna märks bl a 
Axel Kumlien, Carl Bergsten, Axel R Bergman, Gunnar de 
Frumerie och Ferdinand Boberg. Bland utländska arkitekter 
finns åtminstone ett stort namn, Viktor Horta från Belgien. 
Andra gäster som man lägger märke till i hotelliggaren är 
landshövding Hjalmar Hammarsköld, riksantikvarie Hans 
Hildebrand, bankir Ernest Thiel och kända namn i sekelskif
tets svenska kulturliv som Bonnier och Pauli. Uppräkningen 
kan fortsätta med konsthistorikern Gerda Boëthius och etno-
grafen Gustaf von Düben.84 Genom andra källor finns belägg 
för att konstnärinnan Helene Schjerfbeck och skalderna Carl 
Snoilsky och Karl A Tavaststjerna varit i Åre.85 

Sommarmånaderna juli och augusti, samt jul- och påsktid 
var, då som nu, hotellens högsäsong. Sommaren 1906 uppgick 
antalet gäster till 2 800. Till en början kan man tala enbart om 
sommarturism, men med bergbanan och bobsleighsporten 
utvecklades Åre till en vintersportort. Från 1910 arrangerades 
Åreveckan med tävlingar i olika vintersportgrenar. Året därpå 
skrev Svensk bad- och turisttidning att Åre utvecklats "till en 
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Under en 20-årsperiod byggde 
och förvärvade Ture Marcus tre 
av Åres största hotell. Nils 
Thomassons foto från 1912 visar 
de tre hotellen, fotograferade 
från järnvägen. Längst upp Nya 
Grand Hotell, tv Grand Hotell 
och t h Grand Hotells restaurang. 

angenäm vistelseort äfven för en mondän, rätt fordringsfull 
publik".86 

Åre omtalades ofta som "Sveriges Davos eller vårt svenska 
Schweiz". Det var också där C O Rahm och A G Högbom 
hittade sina förebilder.87 Davos, St Moritz, Chaux och Luzern 
var välkända kurorter sedan 1800-talets mitt. Där fanns hotell 
och sanatorier. Grand Hotel i Chaux, från 1890, ritat av arki
tekten Lois Maillard och Grand Hotel i Luzern, av Alphons 
Pfyffer från 1871, är båda palatsliknande byggnader i nybarock-
och nyrenässansformer. Eller som Palace Hotel, St Moritz, av 
arkitekterna Chioderà & Tschudy, byggt som en medeltida 
borg 1892.88 

Davos, beläget 1 560 meter över havet, en av Europas för
nämsta luftkurorter, var samtidigt en välbesökt vintersportort 
med bobsleighbackar och skridskobana. I slutet av 1890-talet 
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uppfördes flera sanatorier, alla ritade av Otto Pfleghard och 
Max Haefeli. Mest känt är Schartzalp, en för sin tid ovanlig 
byggnad, som starkt skiljer sig från de nyss nämnda byggna
derna genom sina platta tak, väldiga ligghallar och sina för
enklade detaljer.89 Davos har i skönlitteraturen skildrats av 
Thomas Mann i hans roman Zauberberg (1924), Bergtagen. 

Samtidigt med Åres andra byggnadsperiod, 1908-1912, till
kom t ex i St Moritz Suvetta Hotel av Karl Koller och Carlton 
Hotel av Valentin Kock.90 Vid den tidpunkten hittar man ett 
visst släktskap i såväl storlek som utformning mellan de 
schweiziska hotellen och Cronstedts förslag till turisthotell på 
Fjällsängen och Bensons uppförda Nya Grand Hotell vid torget 
i Åre. Men även om hotellen i Åre föreföll stora och impone
rande i sin omgivning, var de blygsamma i jämförelse med de 
schweiziska motsvarigheterna. 
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C O Rahm tv tillsammans med 
Gustaf V i Tottens by. 

Bakom denna intensiva period när Åre omdanades står 
Albin Wettergren, hans hustru Karin Larsson-Wettergren, 
Kristina Hansson och C O Rahm, senare även Ture Marcus. 
Ingen av dem var jämtlänningar. När Wettergren bosatte sig i 
Åre, november 1881, fanns där vare sig matsal eller hotell. Han 
inrättade en provisorisk servering i stationshuset, som ett par 
år senare utvecklades till Åre Jernvägsrestaurant. Under den 
expansiva byggnadsperioden på 1890-talet var han engagerad i 
uppförandet av Grand Hotell (1896) och sommarrestaurangen 
på Totten (1899) samt ombyggnaden av Åre Jernvägsrestaurant 
(1899). Wettergren tog ytterligare initiativ för turismen genom 
sitt samarbete med STF. Han ordnade vandringsleder upp till 
den åttkantiga toppstugan på Åreskutan och hos honom kun
de turisterna också hyra cyklar, tält och kartor. Wettergrens 
sista byggnadsprojekt blev Grand Hotells restaurang (1910). 

C O Rahm var den stora innovatören och planeraren. Han 
förde med sig internationella idéer och professionella yrkes
män. Under en period genomförde han i egenskap av direktör 
för Årebolaget delar av Åreprojektet. Rahm var bosatt i Djurs
holm och vistades endast periodvis i Åre. Som pensionär 
bodde han i Gunnarsgården, dvs Gunnar Erikssons mangårds
byggnad, ett av de ursprungliga sju fjäll jordbruken. 

Ture Marcus kan ses som Wettergrens efterträdare. Han för
värvade Grand Hotell och tillhörande restaurang av det kon-
kurshotade Åre Turist- och Kurorthotellbyggnads AB, arrende
rade Fjällstugan av Årebolaget och byggde senare ett eget hotell 
— Nya Grand Hotell, 1912. Han bosatte sig i Åre och genom 
sina intressen kom han, i turist- och sportorten Åre, att skapa 
en kulturell stil genom filmaftnar, föredrag och engagemang i 
den lilla medeltidskyrkans restaurering. 

Kristina Hansson, eller Skånskan, som hon kallades i Åre, är 
kanske ändå den som imponerar mest. Som ensamstående 
kvinna byggde hon Åres första hotell och skötte samtidigt post 
och telegraf. Hennes optimism och vilja att stärka sin ställning 
som hotellägare kommer till uttryck i den 1899 uppförda 
Societetspaviljongen. Ekonomiskt blev Kristina Hansson inte 
framgångsrik, men det var hon som byggde det första hotellet, 
det som än i dag är centrum i turisternas Åre. 

Ännu under 1890-talet var utvecklingen i de tre jämtländska 
turistorterna Mörsil, Storlien och Åre någorlunda jämförbar. 
Men redan vid sekelskiftet fanns tydliga tecken på att Åre 
började skaffa sig ett försprång och 1910 hade skillnaden 
accentuerats ytterligare. Under de senaste decennierna har den 
blivit så stor att de gemensamma utgångsvillkoren inte längre 
är avläsbara. 
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JAKTVILLOR 
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Byggherrar och markförvärv 

Föregående sida: Oscar Dick
sons jaktvilla Rensjösätern vid 
Norder Rensjön 1985. 

En särskild roll för landskap och bebyggelse under turismens 
genombrottstid spelade de turister, som kom för att jaga och 
fiska. En del av dem lyckades nämligen förvärva markområden 
och lät uppföra stora trävillor i en för landskapets traditioner 
helt ny arkitektur. 

Alla jaktvillor inom det avgränsade området är redovisade på 
vidstående karta. Sex av dem skall behandlas utförligt. Natur
ligtvis har varje jaktvilla varit känd i sin närmaste omgivning, 
men ingen har tidigare haft någon överblick över beståndet i dess 
helhet. Kartan ger intrycket att jaktvillorna är jämnt utspridda 
och fördelade inom Västjämtland från Undersåker till Storlien 
i öst-västlig riktning och från Torrön till Snasahögarna i nord-
sydlig riktning. Så är det också, men vid en närmare gransk
ning finner man, att lokaliseringen är bestämd av närheten till 
de större sjöarna — Ånnsjön, Rensjöarna och Torrön — långt 
från byar och allmän körväg. Några av dem — Bodsjöedet, 
Medstugan och Skalstugan — ligger efter Karl Johanvägen och 
några slutligen i kyrkbyarna Undersåker och Åre. 

All mark förvärvades på samma sätt, årevillorna undantagna. 
Turisterna/byggherrarna köpte upp hemman, ofta flera i sam
ma by, och kom på det sättet över stora, eftertraktade fiske- och 
jaktområden. Awittring och ägogradering i socknarna Kall 
och Åre hade genomförts åren 1831-1833 efter mycket gene
rösa normer. Eftersom marken ansågs värdelös hade bönderna 
fått mer än de 4 500 tunnland, som egentligen skulle tillkom
ma ett fjällhemman. Många fjällbönder ägde följaktligen väl
diga områden. Men denna nyförvärvade mark — myrar, fjäll
sluttningar och sjöar — värderades lågt, mycket lågt. De villor 
som här har valts ut och som mer utförligt beskrivs i det 
följande — Skalstugan, Rensjösätern, Rensjönäset, Visjön, 
Storrensjön och Medstugan — har tillsammans en areal på nära 
60 000 hektar, dvs en yta hälften så stor som Olands. 

Under en period av ca trettio år byggdes 25 jaktvillor och 
dessutom åtskilliga jaktstugor, dvs små övernattningsstugor be
tingade av de väldiga avstånden. Jakttiden på ripa var kort och 
det gällde att ta vara på tiden. Till ett par av jaktvillorna, Med
stugan och Hoberg, hörde tom två stugor. 

Byggherrarna var svenskar och engelsmän, de flesta gross
handlare eller affärsmän i trävarubranschen. Tom Nickalls, 
bankir, William R Kennedy, amiral och Charles R Hunter, 
industriägare var bosatta i London eller dess närhet. Amiral 
Lord J Baird kom från Isle of Wight. Alla har sin plats i Who 
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was Who. Från norrlandskusten nära Sundsvall kom Severin 
Axell, ägare till Strands sågverk, Magnus Forsells, ägare till 
Ortvikens Ångsågs Aktiebolag och Olof Björklund, disponent 
vid Sunds sågverk. Från Hemsö nära Härnösand kom Seth M 

Jaktvillor i Västjämtland. På 
kartan saknas namnen på de 
sex jaktvillorna i Åre: Granliden, 
Tottebo, Monte Totto, Åkesson, 
Jamtbol och Bünsow. 
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Kempe, delägare i Mo och Domsjöverken. Från Stockholms
trakten kom Clas Cronstedt, civilingenjör, Adolf Öhman, 
häradshövding och Knut Ljunglöf, Walter Salmson, Percy F 
Luck och A W Bergsten, alla grosshandlare, samt Robert 
Bünsow, jurist, och G Allan, maskiningenjör vid Statens järn
vägar. Från Södertälje kom C F Liljevalch, industriman inom 
järn- och skogsnäringen. Från Göteborg kom Oscar Dickson. 
Den enda kvinnliga ägaren heter Ellen Lithander-Fick, född 
Asplund. Flon var bosatt i Östersund och senare i Stock
holm.1 Från Västerås kom jägmästaren Claes Olrog. I Grön
dalen, i närheten av Anahögen, uppförde Kungl Jaktklubben 
en jakt villa. Slutligen var det också några östersundsbor, som 
tidigt lät uppföra jaktvillor i Västjämtland. I Bodsjöedet upp
förde grosshandlare Conrad Hammarström sin jaktvilla, och 
till byn Mörviken sökte sig kamrer Salomon Sahlin. I Mör-
viken byggdes också, på ofri grund, den utan jämförelse an
språkslösaste av alla jakt villorna, tillhörig lokförare Sven 
Johan Åkesson från Östersund. 

Det framgår av denna uppräkning att byggherrarna var väl
bärgade personer. Flera av dem lät arkitekter rita sina jakt
villor. Agi Lindegren, Adrian Crispin Peterson och Jacob J:son 
Gate är de mest kända namnen. För dem var byggnadsupp
giften tämligen ny och byggherrarna hade stora ambitioner 
med sina villaprojekt. Många av jaktvillorna har ovanliga arki
tektoniska kvaliteter, och de har ofta fått en genomtänkt place
ring i landskapet, som t ex Medstugan, Rensjösätern och Villa 
Granliden i Åre. De arkitektritade villorna var djärva och 
annorlunda för sin trakt och kom att bli förebilder för det 
byggmästarritade byggandet i Västjämtland. I nära anslutning 
till förebilderna arbetade byggmästarna Mårten Ohlson i Åre, 
Christen Andersson i Björnänge och Per Paulsson i Häggsjö-
brännan. Adrian C Petersons planlösning till Dicksons jakt
villa Rensjösätern återfinner man i Seth M Kempes villa i 
Visjön, ritad och uppförd av Christen Andersson. Den åter
finns också i Olof Björklunds villa i Bunnerviken. Allra tydli
gast är kanske ändå arkitekternas påverkan i Christen Anders
sons eget hus i Björnänge, som långt mer ser ut som en 
jaktvilla än som ett vanligt bostadshus. 

Några av villorna är ombyggda, äldre mangårdsbyggnader. 
Genom att bygga om parstugan, ofta den största och bäst beva
rade på de inköpta hemmanen, fick den nya ägaren en byggnad 
som motsvarade hans praktiska och estetiska krav. Verandor 
och balkonger hjälpte till att dölja den lantliga karaktären och 
markera en egenart. Exempel är Percy F Lucks jaktvilla i 
Hoberg, Clas Cronstedts i Storrensjön och Charles R Hunters 
i Undersåker. 



Av de nybyggda jaktvillorna har drygt hälften timmerstom
me, resten uppfördes av plank. Generellt kan man säga att såg
verksägarna bygger plankhus, levererade från egna sågverk. 
Villorna med timmerstomme kläddes med listpanel av olika 
slag, undantagna är Medstugans och Bunnernäsets jaktvillor 
med fasad, tjocksågad spån. De ombyggda parstugorna behöll 
sin traditionella rödfärg, medan de nyuppförda villorna har 
mer varierad färgsättning i vitt, gult, brunt eller rosa, ofta med 
avvikande färg i fönster- och dörromfattningar. 

De flesta byggherrarna tillhörde Svenska Jägarförbundet, som 
hade bildats 1830. Föreningen hämtade sina medlemmar bland 
affärsmän, godsägare och akademiker, i senaste fallet främst 
bland botanister och zoologer. Förbundets första tidskrift 
hade betecknande nog titeln Tidskrift för jägare och naturälska
re och utkom åren 1832-1835. Medlemmarnas antal var 1836 
drygt 1 100. Föreningen saknade dock styrka och stabilitet. 
Tidskriften lades ner och medlemsantalet sjönk kraftigt. År 
1870 fanns endast 100 medlemmar. I hopp om att blåsa liv i 
föreningen startades en ny tidskrift, Svenska jägarförbundets 
nya tidskrift, med den engelska jakttidningen The Field som 
förebild.2 

Redaktören Johan Wilhelm Lindblad bestämde sig för att 
göra tidskriften attraktiv och knöt bröderna Magnus, Ferdi
nand och Wilhelm von Wright till redaktionen som illustra
törer. I tidskriftens framställning var jakt något nyttigt, inte ett 
nöje. Lindblad presenterade i så gott som varje nummer en 
färgbild av bröderna von Wright med matnyttigt vilt som ripa, 
morkulla, älg och hare. Konstnärerna Per Daniel Holm och 
Hugo Salmson var också under en period medarbetare. Kon
takten med läsekretsen ordnade Lindblad genom jaktrapporter 
från medlemmarna. Under rubriken Återblick rapporterade 
jaktlag över hela landet om jaktresultat, väderförhållanden och 
om jaktlagens sammansättning, dock endast med diskreta 
initialer. Den initierade förstod ändå vem som avsågs med 
"C.C.", "O.D." eller "C.F.L." Intresset för jägarförbundet steg 
igen och vid sekelskiftet var medlemsantalet hela 7 000. 

År 1879 publicerades en liten artikel i jägarförbundets tid
skrift Om ripor och ripjagt av signaturen J O P. Jämtland fram
ställs där som ett nyupptäckt jaktområde med ett överflöd av 
skogsfågel. Men jaktmarkerna var svåra att komma åt p g a de 
dåliga kommunikationerna. Första gången Jämtland förekom
mer under rubriken Återblick är hösten 1882, alltså samma år 
som järnvägen öppnades. Det året uppsökte tre jaktlag, vars 
medlemmar var anslutna till jägarförbundet, jaktmarker kring 
Skalstugans by, Skårrsdalen och Nyvallen i Undersåkers 
socken och området kring Kallsjön. Nästa år innehåller tid



skriften en artikel om en jaktfärd kring Skalstugan, skriven av 
hovjägmästare H af Petersens. Tillsammans med kollegan 
Gunnar de Broen jagade han nio dagar i dessa fjälltrakter, 
"som ligger fult, med en slänt åt söder och en ås mot norr, 
men är särdeles väl belägen såsom jagtstation".3 Bytet blev 280 
dalripor, 27 orrar, 11 beckasiner, 3 änder, 1 brockfågel (ljung-
spov) och 1 hare. Ytterligare exempel, nu från 1891: från 
jaktlagen i Medstugan, Storrensjön, Rensjösätern, Ottfjället 
och Sällsjön rapporterades goda resultat. Medstugans jaktlag 
toppade resultatlistan med 721 ripor. I förbigående kommen
teras att Skalstugan "hvilken nu innehafves av engelsmän [Tom 
Nickalls], sköt under ripsäsongen, enligt oss i andra hand lem-
nade uppgift, 1150 stycken villebråd".4 År från år fram till 
1892 meddelades i tidskriften jaktresultat från Västjämtland. 
Härtill skall jag återkomma vid beskrivningen av respektive 
jakt villa. 

Västjämtland var, som de utvalda exemplen visar, i början av 
1880-talet ett nytt och lockande område för jägare. De mest 
välbeställda lät uppföra egna jakt villor och lade under sig stora 
eftertraktade jaktmarker, vilka fortfarande är i privat ägo. För 
fågel jakten krävdes hundar. De större jakt villorna hade egna 
hundgårdar, och på foton i bevarade album är hundarna många 
och välskötta. Ripjakten i fjällen ansågs särskilt behaglig 
genom omgivningarna och miljön. Att klättra upp på höga 
och kala fjälltoppar eller att ströva i grå videsnår utefter fjäll
bäckar för att skjuta ripa var en upplevelse, som fick vissa jakt
lag att avstå från både komfort och bekvämligheter. Hugo 
Hamilton har i Hågkomster (1928) berättat om hur jägarna 
bodde provisoriskt i små kojor och tält. Åren 1883 och 1884 
jagade Hamilton tillsammans med två vänner på Ottfjället. 
Där smakade luften champagne, hjortronen lyste gula, sjöarna 
glittrade och fjällen skimrade i blått och vitt.5 

Av jaktrapporterna i Svenska jägarförbundets nya tidskrift 
framgår att jaktlagen höll till främst kring jaktvillorna samt 
just på Ottfjället, Välliste och Grofjället i Undersåkers socken, 
kring Kallsjön med Ytteräng som basstation och kring Sällsjön 
i Mörsils socken. 

Jägarna var också i regel intresserade sportfiskare. I jakt
villornas journaler och gästböcker får man en god uppfattning 
om fiskets betydelse vid denna tid. Framför allt var det röding 
och fjällöring man eftertraktade. Engelsmännen introducerade 
flugfisket. De flesta engelsmän bodde på pensionat eller i 
bondgårdar. Men några av dem byggde egna villor. Pensionat 
Mullfället i Duved, Kolåsens Turisthotell och det komfortabla 
fjällhemmanet i Ytteräng vid Angesälvens utlopp, ägt av Olof 
Steffansson, var flitigt besökta av engelska flugfiskare. Lord 



Russel, Lord Coleridge, Sir George Scott och Mr Armitage 
hette fyra unga engelsmän som sommaren 1892 flugfiskade i 
Indalsälvens strömmar mellan Norén och Sta.6 Jaktvillorna 
Skalstugan, Medstugan och Visjön har väl förda och bevarade 
fiskejournaler från allra första början. 

Förutom de sex villor som ägnas en utförlig genomgång, vill 
jag som jämförelseobjekt kort uppehålla mig vid tre andra 
villors markförvärv och arkitektoniska utformning, represen
tativa för tre olika topografiska situationer. 

Jaktvillan vid Bodsjöedet, Hammarströmska villan eller 
Engelska villan, som den senare kom att kallas, byggdes av 
grosshandlaren Conrad Hammarström från Östersund. År 
1888 inköpte han det s k Färjemanshemmet vid Karl Johan
vägen, ett hemman på drygt två och ett halvt hektar och upp
förde villan på en udde i strömmen mellan Bodsjön och 
Tännsjön. Exakta byggnadsåret är svårt att fastslå. Tomten 
inköptes 1888 och 1894 är byggnaden omnämnd i STF:s Rese
handbok I som en "vacker egendom vid Bodsjöns forsande 
utlopp i Tännsjön'7 Enligt en annan uppgift lät Hammar-



ström 1896 plantera en lövpark med popplar, syrener och björ
kar, kring den då färdiga byggnaden.8 På ett foto i familjen 
Nickalls fotoalbum i London, ägaren till jaktvillan i Skal
stugan, ser man villan och den spirande trädgårdsanlägg
ningen. Fotot är taget 1896 eller 1897. 

Jaktvillan inköptes 1926 av Philip Remington från Liver
pool, i Västjämtland kallad bomullskungen p g a hans stora 
bomullsplantager i Venezuela. Remington var främst intres
serad av flugfiske. Vem som ritat huset är okänt. Utgångs
punkt var troligen färjekarlens timmerhus, som breddades. I 
den fick man plats med kök, matsal och hall. Till byggnaden 
fogades en tvåvånig tvärställd gavelkropp, som i bottenvå
ningen inrymde salong och arbetsrum och i övervåningen sov
rum. Till gavelkroppen fogades ett torn med avskuret pyra
midtak och balustrad. De två första våningarna nyttjades till 
sovrum. Från tredje våningen hade man en storslagen utsikt. 
Ytterväggar och bärande innerväggar är av timmer på en grund 
av grovhuggen natursten. Timmerstommen är klädd med gul-
målad profilerad panel, som inramats med foderbrädor och 

Hammarströmska villan i Bodsjö-
edet fotograferad vid sekelskiftet. 
Nedan en bild från 1985. Villan 
kallas numera Engelska villan 
och ägs av en stiftelse som har 
påbörjat en genomgripande 
restaurering. 
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listverk i olika fält. Det dominerande draget i villans yttre är 
de stora verandorna, som orienterar sig mot sjön och gårds
sidan och balkongerna på gavelkroppen och tornet. 

Jaktvillan i Hoberg uppfördes av Percy F Luck. Han föddes 
i Brighton 1844 och var elev vid Eton. Genom affärskontakter 
i trävarubranschen kom han att bosätta sig i Sverige. Luck 
grundade 1875 det välkända företaget Percy F Luck och Co, som 
handlade med kolonialvaror men som också tillverkade kon-
fe ktyrer och fruktkonserver. År 1886 inköpte han hemmanet 
Ede på Torröns östra sida och Erik Göranssons hemman i 
Hoberg, tillsammans ca 7 000 hektar. I Hoberg lät Luck bygga 
sin jaktvilla 1887. I motsats till Hammarströms villa vid Karl 
Johanvägen ligger Hoberg avsides. Från järnvägsstationen i 
Järpen är det drygt åtta mil fram till villan. I praktiken betydde 
det en lång resa för familjen Luck och deras gäster: tåg från 
Stockholm till Järpen, häst och vagn till Bonäset, ångbåt på 
Kallsjön, landtransport till sjön Juveln och slutligen båt till 
jaktvillan. I tid beräknat nära två dygn. Men väl framme dis
ponerade de väldiga jaktmarker och nästan oändliga fjäll
områden. 

Luck uppförde alltså 1887 sitt stora hus, en dubbel parstuga. 
Han byggde inte helt nytt utan utökade den redan befintliga 
mangårdsbyggnaden som tillhört Erik Göranssons hemman.9 

Ytterligare två timmerhus på gården rustades upp. Till jakt
villan i Hoberg hörde flera jaktstugor, en vid Mjölkvattnet och 
en vid Sösjön. Percy F Luck blev tidigt bekant med Jämtland. 
Under flera somrar i början av 1880-talet hyrde han in sig i det 
stora hemmanet i Ytteräng hos handlaren Olof Steffansson. 
När Tom Nickalls 1887 som utlänning hade problem med att 
förvärva Skalstugan, var Luck den av hans vänner som i egen
skap av svensk medborgare ordnade den skenbara bolagsbild
ningen. I Hoberg träffades familjens vänner, både från England 
och Sverige. Välkända gäster där var konstnären Johan Tirén 
och konsthistorikern och kritikern Carl G Laurin.10 De två 
hemmanen var början till Lucks väldiga jaktmarker. Genom 
arrendekontrakt dels med enskilda personer och dels med 
kronan lyckades han få ihop drygt 111 000 hektar, visserligen 
inte samtidigt men under sin tid i Hoberg. 

På väggen i jakt villan hänger en karta över sjön Torrön med 
omgivande land. Den bär överskriften Sketch map of Mr Percy 
Lucks sporting territories. Det var en befogad överskrift. Så 
stora sammanhängande jaktmarker hade tidigare ingen enskild 
person i Sverige disponerat. 

År 1911 uppfördes Villa Jamtbol i Åre av bankkamrer Salo
mon Sahlin, Östersund. Den är ritad av arkitekten Jacob J:son 
Gate och byggd av bröderna Nilsson från Drulet. Sahlin för



ägaren Percy F Luck. 

värvade sin mark av C O Rahm.11 Den avstyckade tomten är 
belägen strax intill bergbanans anhalt i kvarteret Granen. I när
heten ligger Mårten Ohlsons uthyrningsvilla, Fresks Pensionat 
och Pensionat Granen. Det är här Hallmans åreplan genom
förs tydligast. 

Villa Jamtbol är en timmerstuga med synliga knutskallar, 
utkragad övervåning, smårutade fönster och med tydliga drag 
av blekingestuga. Taket är täckt med torv. Stenfoten är hög på 
grund av terrängens lutning men döljs till stor del av en bred 
terass. Planen är väl genomarbetad. Rummen samlar sig kring 
nedre och övre hallen. Matvrå och hall är sammanförda till ett 
dagligrum med väggfasta bänkar vid matbordet. En trappa upp 
finns gäst- och sovrum, badrum och tvättstuga.12 

Salomon Sahlin var en ivrig jägare och en stor skidentusiast. 
Han är konstruktören till den s k Sahlinska löparskidan och 
skrev en uppsats om älgen publicerad i Gustaf Kolthoffs Vart 
villebråd (1914). 

Salomon Sahlins markförvärv motsvarade en normal villa
tomt, men han hade genom andel i Mörvikens byalag rätt till 
jakt och fiske på gemensam mark. Strax intill låg pensionat 
och andra villor. Det var nära till järnvägsstationen. Conrad 
Hammarströms Bodsjöedet låg ensligt, men ändå vid stora 
landsvägen. Percy F Lucks Hoberg låg i vildmarken. 

Förutom enskilda uppköp av fjällhemman förekom också 
bolagskonstruktioner för att förvärva mark. Jemtlands Fjell-
mejeri Aktiebolag bildat i december 1884 av affärsmannen 
Oscar Dickson från Göteborg och sågverksägarna Severin 
Axell, Sundsvall och Frans och Seth M Kempe, bosatta i Stock
holm och sommartid på Hemsö utanför Härnösand, är ett 
sådant exempel.13 Bolaget hade som ändamål att köpa upp 

Villa Jamtbol från 1911. 
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fastigheter inom Åre socken och därefter idka boskapsskötsel 
och mejerihantering. Bolagsbildningen var väl förberedd. 
Redan ett par år innan hade Axell och Frans Kempe förvärvat 
sex skattehemman, som gränsade till varandra och bildade ett 
stort sammanhängande område med en areal på 42 000 tunn
land. De låg i byarna Enafors, Gråsjölien och Handöl.14 Vid 
bolagsbildningen 1884 köptes detta område av Jemtlands Fjell-
mejeri Aktiebolag. Aktierna var mellan åren 1884-1892 för
delade så, att varje familj ägde en tredjedel, dvs 44 aktier.15 I 
februari 1885 upprättades ett kontrakt mellan aktieägarna, 
som gav var och en 40 års jakträtt på en tredjedel av bolagets 
mark mot en årlig "gäld av 5 kronor".16 

Oscar Dicksons tredjedel bestod av den del av Gråsjölien, 
som ligger väster om Norder Rensjön och Västerån, dessutom 
ett markområde öster om ån och norr om sjön mot gränsen 
till Medstugan, tillsammans 14 000 tunnland. Axells tredjedel 
utgjorde den återstående delen av Gråsjölien samt 1 500 tunn
land av den del av Handöls mark, som i öster gränsade till 
Gråsjölien. Frans och Seth M Kempes område kom att bli hela 
Enkroken samt Handöl med undantag av de 1 500 tunnland 
som Axell disponerade. Kontraktet gav familjerna fiskerätt i 
alla vattendrag som tillhörde bolaget. Aktieägarna gavs också 
rätt till avgiftsfri byggnadsplats för var sin jaktvilla på den 
mark de förfogade över. 

Den rätten utnyttjade Oscar Dickson till att uppföra ett 
stort, rosa träkomplex vid norra änden av Norder Rensjön, sex
ton kilometer nordost om Storlien. Vid angränsande sjö, 
Sönner Rensjön, just där de båda sjöarna möts, lät Severin 
Axell samma år bygga en mindre jakt villa, som han gav nam
net Rensjönäset. Några år senare restes ytterligare en jakt villa 
av Seth M Kempe vid den angränsande sjön, Visjön. 

Aktiebolaget uppförde också ett mejeri 1885 i Visjön, endast 
ett par hundra meter söder om järnvägen. Mejerirörelsen ned-
lades redan efter ett år, och de tre jordbruk som fanns på bola
gets mark utarrenderades, Visjön till Sven Fagerström, Enkro
ken till Aron Jönsson och Handöl till Henrik Olausson. 

I Jemtlands läns hushållningssällskaps handlingar bekräftas 
nedläggningen. I länsmejeristens berättelse står följande: 

Två mejerier hafva deremot slutat sin verksamhet: Dvärsätt i Krokom 
samt Jemtlands Fjellmejeri af hvilka dock intet erhållit något anslag då 
de upprättades, som förbundit till mejeriets fortgång under viss tid.17 

Tre bolagsstämmoprotokoll från 1880-talet finns bevarade.18 

Ett är från den 9 december 1884, när bolaget bildades, ett 
annat från 24 februari 1885 då man formulerade kontrakten 
och drog upp riktlinjerna för verksamheten, och slutligen 
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finns ett protokoll från den 17 augusti 1886, då man beslutade 
om att lägga ner mejeriet. Nästa styrelsemöte hölls i augusti 
1892. Då förändrades ägoförhållandet, och ett nytt kontrakt 
upprättades med anledning av Severin Axells död samma år. 
Oscar Dickson köpte Axells aktiepost, och det nya kontraktet 
gav Dickson jakträtt på 2/3 av bolagsmarken samt "rätten till 
den af Doktor S. Axell uppförda villan å Rensjönäset".19 

Frans och Seth M Kempe behöll sitt tidigare tilldelade mark
område. 

Sista fasen i Jemtlands Fjellmejeri Aktiebolags historia in
leds vid Oscar Dicksons död 1897. Vid bolagsstämman samma 
år beslöts att bolaget skulle upplösas och likvideras: 

Enär bolaget under en följd af år icke drifvit vare sig boskapsskötsel, 
mejerihantering eller annan rörelse, samt enda orsaken till att bolaget icke 
redan för flera år sedan blifit upplöst, varit den, att de bolaget höriga 
fastigheter, uppdelade i tre särskilda trakter, varit brukade såsom jagt-
marker.20 

Aktieägarna och Dicksons arvingar enades om att fördela 
fastigheterna och reglera bolagets skulder. Man önskade bevara 
hemmanens nuvarande gränser och undvika konstlad uppdel
ning. Vid bolagets likvidation tilldelades Oscar Dicksons 
sterbhus skattehemmanet N°:l Gråsjölien, medan Frans och 
Seth M Kempe tilldelades Enkroken och Handöl.21 Oscar 
Dicksons arvingar behöll Gråsjölien med jaktvillorna Rensjö-
sätern och Rensjönäset fram till 1928, och Kempes Visjön fanns 
kvar i släktens ägo fram till 1959, dock under förändrade ägar
förhållanden. 



Hur kunde mejerirörelse i fjällvärlden intressera sådana stor
företagare som Axell, Dickson och Kempe? Var det bara en 
förevändning för markförvärv med andra syften? Eller var de 
intresserade av smör- och osttillverkning? 

I mitten av 1800-talet började den organiserade mejerihante
ringen i Sverige att utvecklas. Nya rationella metoder för ost-
och smörtillverkning spred sig snabbt från Holland, Danmark 
och England. Hushållningssällskapet i Jämtland arbetade 
tidigt med att utveckla den traditionella privata mjölkhushåll
ningen mot en kollektiv mejerirörelse i större skala. Många 
bymejerier startades. I flertalet fall stod bönderna själva bakom 
företagen, men man hittar även handlande, tjänstemän och 
affärsmän som intressenter. En uppgift från 1887 visar, att det 
då fanns 25 mejerier i drift inom Jämtlands län.22 Av natur
liga skäl har de livskraftigaste och största mejerierna funnits i 
jordbruksbygderna mot Storsjön. Men under 1800-talets sena
re hälft ökade intresset för mejerihantering också i Västjämt-
land, eftersom de rika och frodiga fjällbetena ansågs ge möjlig
het till kraftigt utökad boskapsskötsel. "Bör då inte Bayern 
och Schweiz vara förebilder för oss i Västjämtland", skrev Pehr 
Rundgren, föreståndare för Huså mejeriskola, i Kungl. lant
bruksakademiens handlingar 1888, efter en rundresa i alpområ
det.23 I små byar där hade han vunnit nya erfarenheter, och 
han såg nu med förhoppning fram emot en förnyelse och en 
utveckling av boskapsskötsel och mejerihantering i det jämt
ländska fjällområdet. 



Är det i den andan mejeriet i Visjön och i flera andra jakt
villor startade? Inget entydigt svar kan ges. Samtida arkivmate
rial pekar på att mejerirörelsen var en allvarlig satsning och att 
jakt villeägarna ägde en uppriktig ambition att utveckla bo
skapsskötsel och mejerirörelse i fjällområdet. Äldre sagesmän 
delar också den åsikten. Däremot har yngre ortsbor ofta den 
uppfattningen, att det nyvaknade intresset för mejerihantering 
bara var en förevändning, och att det var lättare att förvärva 
fjällhemmanen med sikte på boskapsskötsel än för fiske och 
jakt. Köparna skulle också ha spekulerat i stora markvärdessteg
ringar, sedan järnvägen dragits fram. De olika motiven uteslu
ter inte varandra. Det är till och med sannolikt, att de fanns 
sida vid sida. 

Jaktvillor i Västjämtland 1880-1915 

Namn Byggnadsår Byggherre/beställare Arkitekt/byggmästare 

Rensjösätern 1884/1890 Oscar Dickson, Göteborg Adrian Crispin Peterson 

Skalstugan 1887/1890 Tom Nickalls, Nutfield Charles E Powell 

Storrensjön 1885/1890 Clas Cronstedt, Stockholm (om- och tillbyggt) 

Hoberg 1887 Percy F Luck, Stockholm (om- och tillbyggt) 

Rensjönäset 1890 Severin Axell, Sundsvall Gustaf Nordell 

Villa Hunter 1890 Charles R Hunter, London (om- och tillbyggt) 

Bodsjöedet 1888/1893 Conrad Hammarström, Östersund — 

Äggsjön 1890 Knut Ljunglöf, Stockholm Per Paulsson 

Anahögen 1891 Kungl Jaktklubben Monteringsfärdigt — 

Tobo snickerifabrik 

Medstugan 1896 C F Liljevalch, Södertälje Agi Lindegren 

Villa Granliden 1896 Walter Salmson, Stockholm — 

Villa Tottebo 1897 Ellen Lithander-Fick, Östersund — 

Monte Totto 1900 Adolf Öhman, Stockholm — 

Landverk 1897/1900 William Kennedy, London (om- och tillbyggt) 

Visjön 1897/1900 Seth M Kempe, Hemsö Christen Andersson 

Åbo 1897 Tom Nickalls, Nutfield Ole Peder Staven 

Villa Åkesson 1898 Sven Johan Åkesson, Östersund Monteringsfärdigt/ 

Mårten Ohlson 

Bunnernäset 1890 Olof Björklund, Sundsvall — 

Villa Tivoli 1890 Magnus Forsells, Sundsvall — 

Gunnarvattnet — J Baird, Isle of Wight — 

Sevedholm 1900 G Allan, Stockholm (om- och tillbyggt) 

Enaforsholm 1900 A W Bergsten, Stockholm (om- och tillbyggt) 

Västra Kjoland 1904 Claes Olrog, Västerås (om- och tillbyggt) 

Villa Jamtbol 1911 Salomon Sahlin, Östersund Jacob J:son Gate 
Villa Biinsow 1914 Robert Biinsow, Stockholm (om- och tillbyggt) 

Där två årtal anges har exakt byggnadsår ej kunnat fastställas. 
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Oscar Dicksons Rensjösätern 

Hemmanet Gråsjölien var beläget ca två kilometer från Nor-
der Rensjön i nordostlig riktning. Det finns upptaget i 1825 års 
jordebok och blev skattehemman 1870.24 Lien {liden) beteck
nar en odlingsbar höjdsträckning ofta bevuxen med lövskog.25 

Namnet anger alltså att hemmanet låg på en sluttning mellan 
Norder och Sönner Gråsjön. I en karttext från 1828 beskrivs 
hemmanet på följande sätt: 

Den så kallade Gråsjölien har til Grund Mjäla på Sten och Grusbotten, 
är på somliga ställen Myr blandat med slåtterland och är nästan det enda 
stället på denna trakt, som av Nybyggaren med någon möjlig fördel kan 
upparbetas och odlas.26 

Betesmarken var mager och beväxt med ljung. Skogen bestod 
till stor del av lövträd, björk och vide och granskogen var "ej 
tjenligt till timmer".27 

När Oscar Dickson valde byggnadsplats för sin jaktvilla, 
bestämde han sig för den norra sjöänden av Norder Rensjön 
i den dal som bildas mellan Ugglanfjällets och Flatruns slutt
ningar. Han kallade jaktvillan Rensjösätern, ett namn som för 
tankarna till låg och anspråkslös fäbodbebyggelse. Grosshand
lare Johan Nicklas Nordenfelt hade redan 1871-1872 uppfört 



en villa i Jonsered i vars närhet Dickson vistades sommartid 
och gett den namnet villa Säter. Elias Sehlstedt skrev vid sam
ma tid, att "ordet säter äger en förtrollande kraft och målar 
upp en tavla av vild och sublim natur".28 

Rensjösätern blev dock ett mycket omfattande byggnadspro
jekt. Dickson gav göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peter
son uppdraget att rita en stor jaktvilla med tillhörande ekono-
mibyggnader mitt inne i ett isolerat fjällområde. Arkitekten 
besökte troligtvis aldrig byggplatsen. I varje fall finns det 
ingenting på hans ritningar som tyder på egna synintryck från 
platsen. I december 1884 överlämnade Peterson ritningarna, 
som i efterhand ändrades något. På huvudritningen syns svaga 
blyertskorrigeringar på jaktvillans ena gavelfält, takkupor och 
takryttare. När byggnadsarbetet kom igång är oklart, men 
1890 var det avslutat. 

Resultatet blev en gårdsanläggning med en väl genomtänkt 
helhetsverkan. Den omfattar utom den egentliga jaktvillan tre 
ekonomibyggnader, en mindre bod och en lång plankvägg 
eller palissad mot norr. Nere vid sjöstranden, knappt 100 
meter från villan, ligger båthus och badhytt. Jakt villans huvud-
fasad vänder sig mot sjön, och ekonomibyggnaderna ligger på 
rad strax bakom huvudbyggnaden. Alla byggnader är målade 
i en mild rosa färgton, som troligen är ursprunglig. Genom sin 
storlek, avvikande färg och det rika formspråket dominerar 
anläggningen sin omgivning. Den är väl synlig på långt håll, 
såväl från sjön som från de omgivande fjällen. Byggnaderna 
ligger mellan Västerån, som rinner intill jaktvillans västgavel, 
och en ravin. Dickson lät röja upp i videsnåren och björk
skogen ned mot sjön, och därmed öppnades en utsikt mot vat
ten och fjäll. 

Huvudbyggnaden, 28 meter lång och 9,50 meter bred, är 
uppförd i resvirkeskonstruktion och panelklädd. Den kraftiga 
mittbyggnaden, med frontespis och högt takfall, är samman
fogad med hörnflyglar. Huset vilar på grova stenplintar av 
otuktad sten och täcks av ett avvalmat sadeltak med tre konst
fullt murade skorstenar, takryttare och flaggstång. 

Eftersom jaktvillan låg isolerad på fjället, miltals från när
maste bebyggelse, måste den kompletteras med ekonomibygg
nader för olika ändamål. Så behövdes t ex sovrum för tjänste
folk, kök och olika förråd. Ekonomibyggnaderna bildar 
tillsammans med jaktvillan en väl hophållen helhet. Den arki
tektoniska avsikten är uppenbar. Utifrån sjön skulle ekonomi
byggnaderna inte synas. Den höga jakt villan skulle ensam 
dominera blickfältet. Den ena ekonomilängan inrymde köks
avdelning, vedförråd och hygienavdelning. Från köket gick en 
smal träbro över till isboden. Den andra ekonomilängan inne



Situationsplan över Oscar 
Dicksons anläggning vid 
Norder Rensjön 1985. 

höll bostadsrum, och byggnaden längst bort hyste häst- och 
hundstall samt avträden. Ekonomibyggnaderna är långsmala 
och envåniga. Även de är byggda av resvirke på stengrund med 
samma fasadbehandling och tak som huvudbyggnaden. Ett 
undantag är isboden, som har tälttak och kvadratisk 
grundform. 

Båthus och badhytt är utförda på samma sätt som de övriga 
ekonomibyggnaderna. Badhytter och kallbadhus började före
komma i Sverige på 1850-talet och ökade i takt med sommar-
villabyggandet —- till och med i fjällvärlden där vattnet egentli
gen aldrig blev tillräckligt varmt för kallbad. Byggnaden 
målades sommaren 1894 av målaren och spelmannen Per 
Danielsson och hans son Nicolaus från Enafors.29 
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Jaktvillan levererades monteringsfärdig. En praktisk lösning 
med tanke på byggnadsplatsens läge. Snickerifabriker, som 
konstruerade monteringsfärdiga hus, var vid denna tidpunkt 
rätt vanliga. Ekmans fabrik, som redan nämnts, låg på Kungs
holmen i Stockholm, Strömman & Larsson, Bark & Warburg 
i Göteborg. En annan, som låg nära Rensjösätern, var Thams 
i Trondheim. Ingen av dessa firmor tillverkade Dicksons jakt
villa, utan han valde att låta sitt eget sågverk Svartvik vid 
Sundsvall utföra den. Byggmästare Gustaf Nordeli kom också 
från Sundsvall.30 Man kan utgå från att ett ovanligt stort 
ansvar vilade på honom vid uppsättningen. Trots att huset 
levererades monteringsfärdigt, är det troligt att åtskilliga 
snickeriarbeten fick utföras på platsen. Det ställde stora krav 
på byggmästarens planeringsförmåga, eftersom komplette
ringar inte kunde ske på samma sätt som vid vanliga bygg
nadsplatser. De exceptionella förhållandena gjorde, att Dick
son avkrävde borgen. 

Arkitektens planlösning bygger på en modul med måtten 
30x30 fot (9x9 meter). Matsalen, som ligger i mitten, är en 
modul, sovrummen grupperade på ömse sidor likaså. Över
våningens sovrum består av två halvmoduler, entrén och över
hallen, som sammanbinds av husets enda trappa, upptar till
sammans en halv modul. Planlösningen är väl anpassad till 
villans funktion. Den korta tid under året då den kom till 
användning krävdes stora utrymmen och många rum för över
nattande gäster. 

Petersons ritningar motsvarar i huvudsak den byggnad som 
uppfördes, men som redan nämnts gjordes några mindre 
ändringar på fasaden, och väggarna kläddes inte med fjällpanel 
utan med locklistpanel, listverk och konsolfris. Denna panel
arkitektur är tidstypisk och förekommer ofta på de villor som 
presenterades under 1860-talet i Tidskrift för byggnadskonst och 
ingenjörvetenskap och i Teknisk tidskrift under 1870- och 1880-
talen. En praktisk, men samtidigt dekorativ detalj, är den 
rutmönstrade träspaljén mellan husgrundens höga plintar. 
Höjden var nödvändig för att vårfloden inte skulle åstadkom
ma vattenskador, och spaljen hindrade vilda djur från att söka 
sig under huset. Adrian Petersons ritningar föreskrev en lägre 
grund, men Nordell har med all säkerhet höjt den. Vinterns 
tjocka snötäcke, vårflodens strida strömmar och åns höjda 
vattenstånd var hot mot huset, som en erfaren norrlänning 
kände till. Den höga husgrunden är en anpassning till naturen 
och klimatet. Tidstypiska är de fyra verandorna, en mot sjö
sidan, med graciöst lövsågade räcken. Ytterdörrar, fönsterspröj-
sar och spaljen är brunmålade och kontrasterar effektfullt mot 
husets rosa färg. 
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Jaktvillan är rymlig och exklusiv med en yta på 365 kvadrat
meter. Tyvärr har det inte varit möjligt att dokumentera interi
ören med fotografier, vilket motiverar en relativt utförlig 
beskrivning i ord. 

En stor matsal — jaktsal — ligger i centrum. Kring den grup
perar sig entré, gästrum och verandor. Varje flygel rymmer två 
gästrum med egen ingång från verandan. Gästrummen saknar 
direktkontakt med det övriga huset. Övre våningen inrymmer 
fyra gästrum. 

Matsalen, husets representationsrum, står i dag nästan orörd 
kvar sedan Oscar Dicksons tid. Väggarna är klädda med stå
ende träpanel. Trots rummets höjd, sju meter, är den helt 
oskarvad. I rummets mitt står ett stort matbord och karm
stolar med plats för många gäster. Över bordet hänger en 
gigantisk ljuskrona av renhorn. Lätta korgmöbler är gruppera
de kring kakelugnen. Prydnadsföremålen tycks ha varit få. En 
stor karta över "Gråsjöliens Afradsland", ett uppstoppat ren
huvud och en stor draperad svensk flagga är vad som finns 
kvar. Fönsterkarmar, spröjsar och takbjälket är målade med en 
brunröd oljefärg. Alla dörrar är av obehandlad furu, och 
genom sin storlek förstärker de rummets mäktiga karaktär. 

Väggmaterial i gästrummen är genomgående obehandlat trä, 
släthyvlad, stående panel. Rummen värms upp av kaminer. Av 
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de möbler som idag finns kvar framgår, att alla gästrum varit 
inredda på ett enhetligt sätt. Möblerna var få och enkla. Ett 
bockbord, några pallar och en mindre byrå i obehandlad furu 
fanns i varje rum tillsammans med den vitmålade, höga järn
sängen. Den var utrustad med tagelmadrass, ljusa bomullsfiltar 
och en sänghimmel av blå-och-vitrutigt bomullstyg. Ett 
engelskt sovrumsideal med lättskötta och malsäkra textilier. 

Den enkla och sobra interiören harmonierar knappast med 
den mer formrika exteriören. Adrian Petersons ritningar visar 
också en mer arbetad och påkostad interiör, med ornamentera-
de dörröverstycken, diagonalt lagd panel och rutmönstrad 
golvsockel. Om ändringarna dikterats av byggnadstekniska, 
ekonomiska eller estetiska skäl är svårt att avgöra men värt att 
påpeka. 

Utrymmen för köks- och ekonomidel samt bostäder för de 
tillfälligt anställda lades, som i Skalstugan, i angränsande bygg
nader. Avskildhet mellan familj och tjänare, mellan arbete och 
umgängesliv eftersträvades. 

När jaktvillan var klar, användes den uteslutande för jägarliv, 
umgänge och representation. Den nyttjades aldrig som som
marnöje av den övriga familjen. När Oscar Dickson varje år 
under några veckor kom till Jämtland för att jaga ripa, reste 
han med tåg från Göteborg till hållplatsen Fridhem, strax intill 

Rensjösätern sommaren 1985. 
Byggnadsdetaljer från jaktvillan. 
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Enafors station, en bekväm förbindelse från storstaden direkt 
in i fjällområdet. Från Fridhem roddes han upp till Rensjö-
sätern. Hästar och hundar, som användes vid fågeljakten, trans
porterades med tåg upp till Enafors, och därifrån reds hästarna 
längs sjöstränderna upp till jaktvillan. 

När Oscar Dickson jagade och fiskade i Rensjösätern bjöd 
han med sig vänner och affärsbekant a. Jakt rapporter i Svenska 
jägarförbundets nya tidskrift berättar om jaktpartier i Rensjö
sätern med inbjudna inflytelserika män, ofta medlemmar i 
Svenska jägarförbundet. 1886, Dicksons första jaktår i Jämt
land, var tillgången på ripa dålig, vädret kallt och regnigt. Sam
manlagda jaktbytet utgjordes av 451 ripor. Jakt result ate t var 
inlämnat till Svenska jägarförbundets nya tidskrift.31 I samma 
tidning från år 1893 fastslogs, att "Sveriges störste enskilde 
jagtmarksinnehavare torde utan tvifvel vara friherre Oscar 
Dickson". Rensjösätern nämns inte vid namn utan omtalas som 
"ett präktigt jaktslott, som året om står redo att mottaga sin 
herre". Dess läge var "långt upp i norden nära Storlien".32 

Efter jakten ägnade man sig åt umgängesliv. Jägarna samlades 
i den stora salen till en festmåltid, ofta serverades fågel och 
champagne. 

Rensjösäterns sällskapsliv krävde komfort och uppassning. 
En förutsättning för att det skulle fungera var en för eftervärl
den nästan ofattbar tillgång på arbetskraft. Det krävdes kokers
ka, kökspersonal och städerskor, roddare, fågelbärare och fjäll
förare. Alla var tillfälligt anställda under några korta, hektiska 
veckor i augusti och september. Dickson anställde aldrig 
någon förvaltare på heltid, och han engagerade sig inte i jord
bruket utan arrenderade ut det. Boskapsskötsel, framförallt 
getavel, fortsatte fram till slutet av 1920-talet. 



Rensjösätern stod oanvänd större delen av året, men fick snart 
en funktion som Dickson knappast avsett. Den blev en sevärd
het. I STF:s Resehandbok I, från 1894, rekommenderades en 
järnvägsresa längs "Sveriges vackraste och intressantaste järn
vägsled", sträckningen Ånge-Östersund-S torlien.33 Bland 
föreslagna dagsutflykter förekom ett besök vid Oscar Dick
sons jaktslott. Roddturen till Rensjösätern tog sex timmar tur 
och retur vid vackert väder, men byggnaden och trakten ansågs 
sevärda och värda den stora ansträngningen. Jaktvillan var 
redan 1894 en turistattraktion. 

Skattehemmanet Gråsjölien med Dicksons och Axells jakt
villor såldes 1928 till bröderna Nils och Mac Wickström.34 

Deras arvingar äger idag såväl villorna som markområdet. 
Några större ombyggnader eller reparationer har inte skett, 
utan endast smärre underhållsarbeten. Fotografier tagna åren 
1899 och 1985 visar jaktvillans oförändrade utseende. Däremot 
är gårdshusen numera förfallna, och någon uppmätning har 
tyvärr inte kunnat genomföras.35 Jaktvillorna användes endast 
under några höstveckor till ripjakt och älgjakt, och Rensjö
sätern står som ett törnrosaslott i vildmarken. 

Oscar Dickson (1823-1897) var en av de ledande inom 
svensk trävaruindustri under senare delen av 1800-talet. Han 
var född i Göteborg och son till den från Skottland inflyttade 
James Dickson d ä. Släkten Dickson var redan genom sin här
komst orienterad mot England, liksom många andra av Göte
borgs köpmannaklass under förra seklet. Oscar Dickson fick 
sin grundläggande handelsutbildning i Lübeck och Göteborg 
åren 1839-1841. Därefter tjänstgjorde han på olika kontor, 
som tillhörde familjen för att 1847 tillträda som chef för de 
dicksonska sågverken i Norrland. Under den perioden var 
han bosatt i Svartvik. År 1855 flyttade han tillbaka till hem
staden Göteborg men fortsatte sedan ytterligare fyra decennier 
att regera över de norrländska domänerna.36 Grosshandels
firman James Dickson & Co i Göteborg drev genom under
bolag timmerförsågning i stor skala efter Ljusnans, Ljungans 
och Umeälvens vatten. Genom en uppmärksammad rättssak 
åren 1867 och 1868, som av Sven Gaunitz har fått rubriken 
"Baggböleriet — om konsten att avverka norrlandsskogarna 
utan att bryta för mycket mot lagen", stod familjen Dickson 
mitt i det nationella rampljuset.37 Så starkt belyst som det för 
tidens massmedia var möjligt att åstadkomma.38 

Hemma i Göteborg var Oscar Dickson under 1860- qch 
1870-talen en aktiv politiker, ledamot av stadsfullmäktige, 
drätselkammare och sundhetsnämnd.39 Privatpersonen Oscar 
Dickson beskrivs som "jägaren och friluftsmänniskan framför 
andra i familje- och umgängeskretsen", och från skilda håll 



vitsordades hans dragning till jägar- och sportlivet.40 Han visa
de också stort intresse för botanik och geografi, engagerade sig 
i flera polarexpeditioner, bl a i A E Nordenskiölds \fegaexpedi
tion åren 1878-1880. Dickson anses vara en av de största 
vetenskapliga mecenaterna i vårt land.41 År 1873 skänkte han 
grundplåten till Skandinaviska-etnografiska samligen i Stock
holm, Artur Hazelius' skapelse som senare blev Nordiska 
museet. År 1877 promoverades Dickson till filosofie heders
doktor i Uppsala i samband med universitetets 
400-årsjubileum. När Svenska turistföreningen bildades 1885, 
ingick Dickson som ledamot i den styrelsen, där också Severin 
Axell var med. Oscar Dickson var också aktiv inom Svenska 
jägarförbundet. 

Redan 1862 hade Dickson låtit bygga ett magnifikt bostads
hus vid Nya Allén, numera i Göteborgs centrum. Då låg det 
i avskildhet i stadens utkant. Bostaden ritades av en engelsk 
arkitekt, William Allen Boulnois (1823 —1893).42 Han hade 
några år tidigare, för Oscar Dicksons bror James, ritat en som
marbostad, Överås, i Orgryte. Under 1880-talet förvärvade 
Dickson två stora mellansvenska gods, Skeppsta och Almnäs. 
Oscar Dickson tillhörde också den grupp rika göteborgare, 
som tidigt skaffade sig sommarnöje. Liksom stockholmssocie-
teten sökte sig till kurorter och till skärgården sökte sig göte
borgarna bl a till Särö, Gustavsberg och Marstrand på Väst
kusten och till Jonsered vid sjön Aspen.43 Oscar Dickson 
arrenderade Villa Bokedalen av William Gibson, ägare till Jon-
sereds bruk.44 

Rensjösäterns arkitekt Adrian Crispin Peterson hade större 
delen av sin verksamhet förlagd till Göteborg. Han var bygg-
mästarson från Grava i Värmland, född 1835 och död 1912 i 
Göteborg, 77 år gammal. Adrian Peterson fick sin byggnadsut
bildning först vid Chalmerska slöjdskolan, samtidigt med t ex 
Axel Kumlien, och utexaminerades 1858. En av lärarna vid 
skolan var A W Edelsvärd. Åren 1861-1866 fortsatte Peter
son sina studier vid Kungl. Akademien för de fria konsterna i 
Stockholm.45 

Adrian Crispin Peterson återvände 1872 till Göteborg och 
startade snart ett eget företag tillsammans med byggmästaren 
N Andersson. I Göteborg var han mycket aktiv som ledamot 
av stadsfullmäktige och av byggnadsnämnden. Medlem av 
styrelsen för Slöjdföreningens skola var han mellan åren 1874 
och 1906. Han tillhörde konstnärsförbundet 1886-1891 och 
var medlem i kulturföreningen Gnistan. Göran Lindahl har 
räknat honom till zettervallgruppen bland svenska kyrkoarki
tekter, tillsammans med Melander, Möller och Hermansson.46 



Någon monografi över Adrian Crispin Peterson har hittills 
inte utgivits. Materialet kring honom är sparsamt, men en viss 
uppmärksamhet väckte fyndet av en samling ritningar i Göte
borg 1967. Där hittades nämligen på vinden i fastigheten 
Kungsportsavenyn 10 en samling ritningar av Adrian Peter
son.47 Bland de återfunna ritningarna finns en hittills oidenti
fierad ritning till "Jagt-Pavillion i Jemtland" signerad och date
rad Göteborg i december 1884.48 Den är vackert akvarellerad 
och visar planer, sektion och fasader för Rensjösäterns jaktvilla. 
Till de övriga gårdsbyggnaderna finns tyvärr endast detalj
ritningar bevarade. 

Adrian Peterson fick säkert uppdraget att rita den jämtländs
ka jaktvillan genom sin personliga kontakt med Dickson. 
Båda var aktiva kommunalpolitiker, välkända i Göteborg. 
Vänskapsförhållanden och kontakter med Göteborgs köpman
naklass ligger bakom många av Adrian Petersons uppdrag. 
Under 1880-talet var han troligen den mest anlitade arkitekten 
i Göteborg, till exempel Wijkska (senare Wernerska) villan vid 
Parkgatan och ombyggnaden av Fürstenbergska huset vid Södra 
Hamngatan. 

Under 1890-talet och kring sekelskiftet minskade uppdragen 
något. Men han var ännu mycket aktiv. Några exempel är 
Holtermanska sjukhuset, vattentornet i Annedal och småbarns
skolan pa Karl Johansgatan. Han var också arkitekt för 1891 års 
industriutställning på Heden i Göteborg. 

Uppförandet av jaktvillorna Rensjösätern och Rensjönäset 
skedde under ledning av byggmästare Gustaf Nordell (1862 — 
1907), en av tidens stora sågverksbyggmästare i Norrland, med 
uppdrag främst från Mo och Domsjö Aktiebolag. Gustaf 
Nordell utbildades vid Tekniska skolan i Sundsvall och blev 
sedan verksam inom sågverksindustrin. Under en period, tro
ligen 1888-1890, var han med om uppförandet av Sandviks 
såg utanför Umeå, och från sommaren 1890 var han verksam 
med att bygga en sexramig såg på Kallskär i Rundvik. Under 
arbetet med Rundvikssågen var Gustaf Nordell också engage
rad i uppsättningen av jaktvillorna vid Rensjöarna.49 

Dicksons Rensjösätern tillverkades i monteringsfärdigt skick 
vid Svartviks sågverk utanför Sundsvall och transporterades 
med tåg till Fridhem, för att därefter med hästforor på snöföre 
forslas fram till byggplatsen. Uppförandet av jaktvillan Ren
sjösätern var förenat med en borgen på 15 000 kronor. Pengar
na lånade Gustaf Nordell av Frans Kempe.50 Dickson krävde 
pengarna som garanti, och de lämnades tillbaka när byggnaden 
stod klar. Hösten 1892 fick Nordell det omfattandet uppdraget 
som byggmästare för Kempes sågverk på Norrbyskär.51 



Severin Axells Rensjönäset 

På näset mellan de båda Rensjöarna valde Severin Axell bygg
plats för sin jaktvilla. Vid norra sjöänden skymtar Dicksons 
Rensjösätern, och i södra den gemensamma båtlänningen, var
ifrån färderna uppefter sjöarna utgick. 

Severin Axell (1843-1892) var vetenskapsman, sågverksäga
re och politiker, en av Norrlands inflytelserikaste män. Hans 
far, C A Axell, drev skeppsbyggeri, Rosenborgsvarvet, rederi 
och trävarurörelse i Sundsvall. Efter studentexamen studerade 
Axell vid Uppsala universitet med botanik som huvudämne. 
Fältstudierna som ingick i ämnet bedrev han framförallt i 
jämtlandsfjällen. Han tillhörde den grupp av botaniker som 
jämtlänningarna kallade blomsterherrar och som tidigare be
handlats i kapitlet Turismen i Jämtlands fjällen. 

Två år efter den långa blomsterresan tillsammans med Sigfrid 
Almqvist och Frans Kempe disputerade Axell 1869. Disputa
tionen gav honom en docentur i botanik. Severin Axell och 
Frans Kempe lärde alltså känna varandra under studietiden i 
Uppsala. Deras vänskap varade livet ut. 

År 1871 bröt Axell upp från Uppsala och en begynnande 
forskarkarriär och återvände till hemstaden Sundsvall.52 Han 
övertog ledningen för familjens företag och bosatte sig i Rosen
borgs herrgård vid södra sidan av Sundsvallsfjärden. Samma år 
han återvände till staden blev han ledamot av stadsfullmäktige, 



senare även landstingsman och ledamot av riksdagens andra 
kammare. Hans duglighet inom olika områden har skildrats av 
N A Floden i Sågverkspatronerna, del I (1949). 

Trots sitt framgångsrika affärs- och politiska liv gav Axell 
aldrig upp sitt botaniska intresse, och jaktveckorna i fjällen 
försummade han sällan. I Skalstugans och Stalltjärnsstugans 
gästgiveridagböcker hittar man ofta Severin Axells namnteck
ning, första gången 1874 och sedan många år framöver.53 

Hans jaktintressen bekräftas också av rapporter publicerade i 
Svenska jägarförbundets nya tidskrift. Från 1883 redovisade 
Axells och Kempes regelbundet sina jaktresultat. 

Severin Axell intresserade sig också för jordbruket. Kanske 
är det inom det området hans botaniska kunskaper kom till 
användning. Han arbetade aktivt för ett bättre fjäll jordbruk 
genom att propagera för nyttjande av fjällbetet på ett mer om
fattande sätt och genom att förvandla myrområden till skogs-
och jordbruksmark. Kanske var också försöket med fjällmeje
riet i Visjön Axells idé, som kunde förverkligas med hjälp av 
bröderna Kempe och Oscar Dickson? Vid samma tidpunkt var 
Axell också delägare i det nybildade Sundsvalls Mejeribolag. 

I arrendekontraktet upprättat i februari 1885 mellan Axell, 
Dickson och Kempe gav de varandra rätt till "fritt begagnande 
af befintliga hus å Gråsjöliens inegor".54 Det innebar i prakti
ken att de kunde nyttja den fäbodstuga, som redan fanns vid 
Norder Rensjöns strand, till dess jakt villorna var byggda. 

Enligt en uppgift från byggmästare Gustaf Nordeils familj, 
ansvarade Nordeli även för uppförandet av jaktvillan Rensjö-
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näset.55 Inga originalritningar har gått att spåra. Den enkla 
planlösning och det fasaduttryck jakt villan fått bär inga spår 
av arkitekt Adrian Crispin Petersons hand. Det är därför rim
ligt att antaga, att den unge Nordeli fått Axells uppdrag att vid 
sidan om det stora byggnadsföretaget Rensjösätern såväl rita 
som uppföra jaktvillan. Även den levererades monteringsfärdig 
till byggplatsen. 

Jaktvillan är en envånig träbyggnad, klädd med stående lock-
listpanel och täckt av ett långt utskjutande tak med ornerade 
vindskivor. Liksom den stora jaktvillan målades Rensjönäset 
rosa. Även om huset utifrån gör ett anspråkslöst intryck, är det 
både rymligt och funktionellt. 

Det är helt klart att Severin Axell hade en annan avsikt med 
sin jakt villa än Dickson. Hit kom hans närmaste vänner för 
rekreation och umgänge, för att jaga och fiska och för att del
taga i botaniska exkursioner. 

Axells hälsa var vacklande. Trots specialistbehandling för en 
hjärtsjukdom avled Severin Axell i Wiesbaden, 49 år gammal, 
1892.56 

Vid styrelsemötet i augusti samma år sålde de efterlevande 
sin aktiepost och jaktvillan till Oscar Dickson.57 Severin 
Axell ägde sin jakt villa under en kort tid, men den kallas fort
farande Axells villan av äldre ortsbor i Handöl och Enafors. 
Dickson använde villan främst som utflyktsmål och övernatt
ningsstuga under jaktperioderna. 

Jaktvillan vid Rensjönäset har inte byggts om eller föränd
rats under 1900-talet. Den är lätt förfallen och kräver en upp
rustning. 

Seth M Kempes Visjön 

Styrelsen för Jemtlands Fjellmejeri Aktiebolag valde alltså att 
lägga mejeriet vid Visjön, dels för att järnvägen mellan Enafors 
och Storlien går förbi hållplatserna Fridhem och Visjön, dels 
för att det redan fanns ett fjälljordbruk där. Hemmanet låg på 
en platå, nära 600 meter över havet, strax söder om järnvägen. 
På Visjövalens sluttningar fanns gott om fjällbete, 12 hektar, 
och stora myrområden nyttjades till slåtter. 

Åren mellan 1883 och jaktvillans tillkomst bodde Seth M 
Kempe och Frans Kempe under jakttiden i en timmerstuga, 
som tillhörde hemmanet. Det drevs under den tiden av arren-
datorn Sven Fagerström, en smålänning som kommit upp med 
järnvägen.58 Det var alltså först när Jemtlands Fjellmejeri Ak
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tiebolag 1897 upphörde, och bröderna Kempe samma år delade 
upp sina gemensamma affärer, som Seth M Kempe byggde 
jaktvillan i Visjön. Under åren 1902-1904 förvärvade Kempe 
återstoden av Enkrokens mark och blev ensam ägare till hela 
byn.59 Jordbruket i Visjön drevs av flera arrendatorer ända 
fram till 1959. 

Jaktvillan i Visjön uppfördes av byggmästare Christen 
Andersson, Björnängen. Den exakta byggnadstiden kan ej fast
ställas men bör vara under åren 1897-1900. Att Andersson 
byggt villan råder inget tvivel om, enligt en muntlig uppgift av 
Georg Jonsson, född och uppvuxen i Fridhem ett par kilo
meter öster om Visjön. Georg Jonsson har själv som ung pojke 
arbetat som roddare och ripbärare under Kempes ägarperiod, 
och uppgiften härstammar från hans pappa Magnus Jons
son.60 Men det finns skäl som talar för att Christen Anders
son inte bara byggt utan också ritat Kempes jaktvilla. Ett par 
år tidigare hade han ansvarat för uppförandet av C F Lilje-
valchs jaktvilla i Medstugan, och han var under en period 
Västjämtlands mest anlitade byggmästare. 

Några originalritningar finns inte bevarade. Endast uppmät
ningsritningar gjorda sommaren 1984 för detta arbete. Dessa 
ritningar samt en akvarell av konstnären Vicke Andrén, gjord 
1900, ligger till grund för den jämförelse som gjorts mellan 
arkitekt Adrian Crispin Petersons ritningar till Dicksons jakt
villa, Rensjösätern, och Kempes Visjövilla. Det visar sig att 
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Situationsplan över Seth M 
Kempes jaktvilla Visjön 1985. 

planlösningarna påminner om varandra. Det gäller framförallt 
den stora matsalen — med förhöjt tak — kring vilken gästrum
men grupperar sig. Det gäller också köksavdelningens avskild
het från det övriga huset. Men oliheterna är också tydliga. 
Framförallt rör det sig om storleken. Visjövillan är betydligt 
mindre och enklare, en träbyggnad med en våning. 

Att byggmästare på detta sätt förenklade erkända arkitekters 
ritningar, använde sig av deras grundtankar eller deras idéer, 
var vanligt. Byggmästare Gustaf Nordell har t ex arbetat på det 
sättet på Norrbyskär och i Sörbyn. Kempes villa i Visjön är 
inte någon kopia av Rensjösätern, men många uppslag kommer 
därifrån. 

Kempes jaktvilla har, i motsats till Rensjösätern, en oregel
bunden plan. Den är panelklädd, vilar på stenplintar och taket 
är täckt med tjärpapp. Mot söder ligger matsal, med förhöjt 
tak, öppen spis och stora fönster, kring vilken gästrum och 
entréer grupperar sig. På norrsidan är köksavdelningen sam
manfogad genom en serveringsgång, med villan. 

Redan 1883 jagade Seth M Kempe i Jämtland tillsammans 
med bl a Severin Axell. Svenska jägarförbundets nya tidskrift 
rapporterade det året att "Herrar S.A., L.J.H. och S.K. hade sin 
station mellan Enafors och Storlien i en nära järnvägen upp
förd jägarbostad: sedan en av jägarne afrest, tillkommo H:ar 
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M.A. och T.H. Flertalet dagar voro endast två jägare ute i mar
kerna och fäldes tillsammans 698 ripor, 7 stycken skogsfågel, 
2 beckasiner, 1 brockfågel, 1 spåspof, 1 stenfalk, 1 dufhök, 1 
fjellvråk och 3 ugglor."61 Som vanligt var användes enbart ini
tialerna på personerna vid rapporteringen. Dessa bör kunna 
tydas på följande sätt, att de tre som först anlände var Severin 
Axell, L J Hallgren (jägmästare) och Seth Kempe. 

Varje år i augusti fram till 1929 kom Seth M Kempe tillsam
mans med jakt vänner för att jaga och fiska och reste då med 
tåg från Stockholm eller Härnösand direkt till Statens järn
vägars hållplats Visjön, endast några hundra meter från jaktvil
lan. Senare när mejeriet lagts ner, upphörde hållplatsen, utom 
under jakttider. 

Mellan 1902 och 1929 förde Kempe regelbundet "J^" och 
Fångst-journal för Wisjöstugan". Den finns bevarad hos son
sonen Anders Kempe, bosatt på sin farfars gård på Hemsö. 
Boken, i folioformat med röda skinnpärmar, berättar om jakt-
och fiskeresultat men också om Seth M Kempes gäster. Vän
ner, som årligen återkommer, är konstnären Vicke (Viktor) 
Andrén, Torbjörn Hwass och Karl Salin och senare sönerna 
Erik och Ragnar. Från den 20 augusti och en vecka framåt, 
eller ibland två, vistades Seth M Kempe i Visjön. 

Vänskapen mellan Seth M Kempe och konstnären Vicke 
Andrén (1856-1930) illustreras inte enbart av Andréns årli
gen återkommande namnteckning i Visjöstugans journal utan 
också av de arbeten, som konstnären utförde i form av mål
ningar och utsmyckningar. Andrén utförde flera akvareller 
med motiv från Visjön. Utom den på sidan 143 avbildade 
akvarellen finns ytterligare två bevarade hos släkten Kempe. 
Vicke Andrén målade också en stor väggfris i olja i Seth M 
Kempes hem på Hemsö. Motiven är där hämtade från Shake
speare, t ex En midsommarnattsdröm och Trettondagsafton. 

Visjövillan, vars ursprungliga exteriör är känd enbart genom 
Vicke Andréns akvarell, genomgick 1942 en grundlig om- och 
tillbyggnad. Den nya ägaren, Kempes systerdotter Lotten Fries, 
förändrade villan, vilket framgår av uppmätningsritningen från 
sommaren 1984. Jordbruket vid Visjön drevs ända fram till 
1959. Samma år såldes jaktvillan, jordbruket och marken till 
ett malmöföretag.62 

Seth M Kempe (1857-1946) var född i Härnösand som son 
till J C Kempe och Charlotte Christina Elisabet Franzén, 
dotter till Frans Michael Franzén. Efter studentexamen i 
Stockholm 1875 utbildades han i Sverige och Frankrike för att 
därefter inträda i familjeföretaget, Mo och Domsjö Aktiebolag. 
Tillsammans med halvbrodern Frans Kempe förvärvade han 
ett flertal sågverk och egendomar i Norrland. Bröderna hade 
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Visjövillan i foto och uppmät
ningsritning från 1985. Vid om-
och tillbyggnaden 1942 glasa-
des verandan och ett sovrum 
tillkom på andra sidan om 
matsalen. 

kontor och lägenheter på Trädgårdsgatan i Stockholm. Från 
1880 flyttade såväl kontor som personal sommartid ut till 
Hemsö utanför Härnösand. Seth M Kempe bodde på gården 
Drafle och Frans Kempe på Sannad 

Seth M Kempes namn är främst knutet till Robertsfors bruk 
i Bygdeå socken, som han förvärvade 1897. Där lät han moder
nisera sågen och kompletterade bruksdriften med ett hyvleri, 
en mekanisk verkstad och senare med en sulfitfabrik. 

Till Robertsfors bruk hörde också ett större jordbruk, där 
nya brukningsmetoder och utsäden prövades. Till jordbruket 
hörde ett mejeri och även en mejeriskola. Robertsfors bruk 
blev under Kempes tid i flera avseenden en mönsteranlägg
ning.64 Han experimenterade med dikning, plantering, gall
ring och avverkning med sikte på rationellt skogsbruk och 
bättre virkeskvaliteter. Seth M Kempe gjorde också egna för
sök med skogsplantering i närheten av sin gård på Hemsö, 
vilket han redovisade i Arboretum Drafle (1940) och i artiklar 
i Skogsvårdsföreningens tidskrift (1903-1926). 

Området kring jaktvillan vid Visjön bär tydliga spår av för
sök med utländska barrträd. Pinns contorta, då ännu tämligen 
okänd i Sverige, och Picea obovata breder ut sig från Fridhem 
och runt Visjön. Försöksområdet ligger nära trädgränsen, där 
normalt fjällbjörk och videbuskar växer och myrmarken bre
der ut sig. 

Avsikten med Seth M Kempes Arboretum var dels att under
söka de utländska trädens värde i jämförelse med de svenska, 
dels få en uppfattning om vilka trädsorter, som kunde växa i 
Norrlands fjälltrakter och kusttrakter. Tillkomsten av Riks
museets paleobotaniska avdelning, som kom till med stor eko
nomisk hjälp av Kempe, kan nämnas som ett av hans många 
engagemang i naturvetenskapliga frågor. Seth M Kempe avled 
92 år gammal på Drafle gård, Hemsö, 1946.65 
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Tom Nickalls Skalstugan 

En höstdag 1887 anlände Tom Nickalls, hans son Guy och en 
god vän till Skalstugan. De hade hämtats av en hästskjuts vid 
Duveds järnvägsstation efter en lång resa från London.66 Sam
ma dag kom från Trondheim Peter Fredrik Holst.67 Han var 
delägare i ett norskt bolag, som sedan 1879 drivit jordbruk och 
gäst giveri på skattehemmanet Skalstugan No 1. De övriga 
delägarna var lendsmand Jorgen Johannes Havig, Havikja 
gård, Namsos, och handlanden Johannes Aune också från 
Namsos. 

Skalstugan är i dagligt tal en beteckning på en grupp bygg
nader som ligger ca 45 kilometer från Duved, på en fjällplatå 
invid den gamla färdleden över fjällen till Norge. Men Skal
stugan är egentligen namnet på hela byn, ett område som är 
drygt 12 000 hektar stort.68 Skalstugans bynamn förekommer 
i handlingar från 1640-talet. Den äldsta kända namnformen av 
Skal är Skars, vilket betyder en däld — en liten dal — tvärs över 
fjället. Skarsstugan, Skalstufa, Skalstugun och Skallstugan är 
andra namnformer som förekommit.69 

När Tom Nickalls kom till Skalstugan fanns det förutom 
den norska gården ytterligare ett litet jordbruk ägt av fjäll-

Skalstugans jaktvilla. Fasad mot 
söder från 1890-talet. T v och 
bakom villan förvaltarbostaden 
och t h bryggstugan. 



Tom Nickalls vid Skalstugan 
troligen 1897. 

bonden Nils Andersson. Nickalls ärende var helt enkelt att 
han ville köpa hela byn Skalstugan, och bevarade köpehand
lingar visar att affären med norrmännen gjordes upp ett par 
dagar senare. Under hösten avgjordes också affären med 
Andersson.70 Enligt köpehandlingarna skulle Nickalls tillträ
da som ensam ägare till de två hemmanen den 24 april 1888. 
Emellertid fanns ett hinder för att affären skulle kunna slut
föras. Genom ett beslut från den 3 oktober 1829 fick inte 
utländska personer utan Konungens tillstånd förvärva fast 
egendom i Sverige.71 Likaså reglerades utlänningars rätt till 
jakt och fiske i en speciell stadga.72 

Nickalls tog genast itu med att ansöka om tillstånd. Han 
skrev i sin ansökan till justitiedepartementet, daterad i London 
1887: "Hos Eders Kongl. Majestät vågar jag härmed under
dånigast att, ehuru icke svensk undersåte besitta skattehemma
net N°:l Skalstugan inom Åre socken".73 Nickalls betygade 
också, att han tillhandlat sig egendomen i avsikt att där bedriva 
boskapsskötsel i förening med mejerihantering. Till ansökan 
fogade han handlingar av intresse för ärendet, bl a två rekom
mendationsbrev och kopior av köpekontrakt. 

Rekommendationsbrevens generösa omdömen ger en bild av 
en respektabel och ansvarsfull person, fullt kapabel att sköta 
ett lantbruk. Köpehandlingarna redovisar, att Nickalls till de 
norska ägarna skulle betala 21 000 svenska kronor och till Nils 
Andersson 5 400 kronor. Ärendet remitterades till landskans
liet i Östersund. Dåvarande landshövding John Philip Ericson, 
som även var ordförande i Jemtlands läns hushållningssällskap, 
svarade skarpt och irriterat att "egendomens mark till stor del 
kan karaktäriseras som ett kärr mellan Skalsjön och Medsjön", 
och att hemmanets ägor till stor del låg ovanför odlingsgrän
sen. Samtidigt påpekade han att ägorna däremot var kända och 
eftersökta för sina utmärkta tillgångar på vilt, särskilt ripa och 
för sina goda fiskevatten. Han avslutade sitt yttrande med för
slaget "att Nickalls icke måtte vinna Nådigt bifall".74 

Vid konselj den 18 februari 1888 följde regeringen landshöv
dingens utlåtande och avslog ansökan. I den situationen kom 
en köpman från Trondheim, Johan Martinius Brodtkorb 
Holst, att spela en viktig och avgörande roll för händelse
utvecklingen.75 Han åtog sig nämligen att som norsk medbor
gare agera som bulvan för Nickalls. 

Köpekontrakten omformulerades och alla handlingar under
tecknades av J M Holst i egenskap av kommissionär. Vid lag-
tima vår- och hösteting med Undersåkers Tingslag 1888 bevil
jades lagfart för skattehemmanet Skalstugan N° 1, 1/6 och 1/2 
mantal, i Hoists namn.76 Den verklige ägaren var emellertid 
Tom Nickalls från Nutfield i grevskapet Surrey. 
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Det finns här skäl att framhålla de villkor, som en norsk äga
re enligt gällande förordning måste uppfylla, nämligen "att, 
om ägaren icke tillika är i riket bosatt, han skall hafva ett i 
orten bosatt ombud".77 Norrmannen Ole Peder Staven blev 
av det skälet anställd som gårdens förvaltare. 

Skalstugans historia går, som tidigare omtalats, tillbaka till 
1600-talet, som fjällstuga efter den gamla norgevägen. I och 
med Karl Johanvägens tillkomst tilltog verksamheten, och 
fjällstugan utökades till ett gästgiveri. Av ett syneprotokoll 
från 1888 framgår att Skalstugan bestod av en samling bygg
nader. Kring manbyggnaden, en parstuga, grupperade sig ladu
gård, stall, förrådsbodar, bryggstuga och gästgiveri. Dessutom, 
lite längre bort, ett sommarmejeri och en fäbod. Tom Nickalls 
övertog helt enkelt en jämtländsk fjällbondgård. Viljan att ge 
Skalstugan ett intressantare utseende gjorde att han rätt snart 
beslöt sig för att förändra gårdsbilden. För att ge detta företag 
full rättvisa är det nödvändigt att försöka ge en helhetsbild av 
den genomgripande omdaning, som sker under Tom Nickalls 
ledning. Tyngdpunkten i beskrivningen kommer dock att 
läggas på jaktvillan, som uppförs 1889-1890. Vilka om- och 
nybyggnader sker då under Nickalls epok? Uppgifter om detta 
r .  .  i  ,  t  i i  i  •  •  r  o  / o n .  r.. , Förvaltaren Ole Peder Stavéns 
finns i en bevarad byggnadsbeskrivning fran 1895 utförd av skjss över skalstugans bebyg-

Skalstugans förvaltare Ole Peder Staven. gelse 1895. 
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Den består av en enkel situationsplan och en textdel, som 
tyvärr är knapp och ofullständig.78 Men den har stor betydel
se, eftersom den ger hjälp vid kartläggningen av Nickalls verk
samhet i stort. Stavens plan är troligen den " kart skiss", som 
kommer till användning vid försäljningen 1902. Stor nytta gör 
också bevarade foton. Tillsammans ger de följande bild: 

Hela gårdsanläggningen var orienterad i nord-sydlig riktning 
och byggnaderna hölls samman till en tät gårdsbildning. Den 
första åtgärd Nickalls vidtog var att 1889 uppföra ett litet såg
verk i gårdens närhet. En både praktisk och nödvändig åtgärd 
för den fortsatta byggnadsverksamheten. Det låg vid en liten 
bäck, som numera kallas Sågbäcken.79 

Samma år flyttades det gamla stallet (nr 5) till ladugården 
eller fjöset (nr 6) för att bereda plats för jaktvillan. I ladugår
den fanns trettio kreaturbås, och Staven noterade att den "er 
tidsmässig indredet".80 Stallbyggnaden, helt i timmerkonst
ruktion med spåntak, fogades alltså samman med ladugårdens 
södra gavel. I den två våningar höga träbyggnaden inreddes bot
tenvåningen med tolv spiltor och en lång gång, medan över
våningen på stallet och ladugården användes till höskulle. 
Sedan det ordnats för kreatur och hästar återstod detta år att 
bygga en vagnsbod (nr 7) och en vedbod med två avträden 
(nr 8). De uppfördes i en enkel resvirkeskonstruktion, målades 
och täcktes med spån respektive torvtak. Vagnsboden skulle 
rymma Nickalls alla ekipage. På gården fanns två härbren 
(nr 9-10) uppförda 1855 och 1870, timrade, brädfodrade och 
målade. Äldsta härbret var täckt med torv, det yngre med 
spåntak. 

Ytterligare byggnader krävdes för att bedriva boskapsskötsel 
med mejerihantering, t ex den stora bryggstugan (nr 4) från 
1870 och sommarladugården som låg ca 400 meter bort från 
jaktvillan på väg ner till Skalsvattnet. 

Med förvånansvärd snabbhet realiserade Tom Nickalls sina 
lantbruksplaner. Man kan undra om orsaken var landshöv
dingens vassa remissvar. Det är också troligt att de byggnads
arbeten, som hittills utförts, är gjorda av förvaltaren Staven 
tillsammans med gårdens två drängar. 

Vad som nu behandlats rör jordbruket och verksamheten på 
gården. Men parallellt planerade Nickalls för en nybyggd jakt
villa och ombyggnad av den gamla mangårdsbyggnaden (nr 2) 
och gästgiveriet (nr 3). 

Jaktvillan byggdes efter ritningar av den engelske arkitekten 
Charles Edward Powell. Den är sammansatt av ett antal delar 
— mittparti, symmetriskt tvärställda längor och två helt olika 
flyglar — vilka fogats samman del för del. Den oregelbundna 
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planen är 40 meter lång och bredden varierade mellan 3,5 och Situationsplan över Skalstugan 

12 meter. Byggnaden har gavlar, takkupor och verandor åt alla 1985-
håll, vilket har till följd att ingen fasad får karaktären av bak
sida. Huvudentrén ligger dock mot Karl Johanvägen. Jakt
villan byggdes av timmer i två våningar på en hög grovhuggen 
granitsockel i sluttande terräng. Stommen utgörs av kantskuret 
6 tums timmer. Villan kommer några år senare att kläs med 
stående träpanel. Liksom på många andra av Skalstugans bygg
nader täcktes det väldiga taket med spån. Taket fick en omväx
lande silhuett med sadel- och valmtak och kraftiga skorstenar. 
Källarutrymmet består av fem grundmurade och valvade rum. 

Powell får troligen under våren 1889 uppdraget att göra rit
ningar till Skalstugans jaktvilla. Han utarbetade dem under 
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Jaktvillan i Skalstugan på 1890-
talet. Genom anläggningen 
passerar Karl Johanvägen. T h 
Gästgiveriet. 

hösten samma år. För att närmare orientera sig om egen
domens byggnader och läge besökte han Skalstugan sommaren 
1889. Den 24 juli är arkitekt Powell antecknad i Stalltjärns-
stugans resejournal, för återresa hem till England.81 Byggnads
arbetet påbörjades senare under hösten 1889 och var till större 
delen slutfört ett år senare, under ledning av byggmästare 
Andreas Hansson från Östersund. 

Arkitektens huvudidé är tydlig: hallen är bostadens centrum 
utan att vara ett dominerande rum. Den går genom två 
våningar och har en stor tälj stensspis. Väggarna är klädda med 
pärlspont målade i två grå nyanser. På båda sidor om spisen 
finns inbyggda gevärskåp med glasdörrar. Ena väggen pryds 
med ett uppstoppat älghuvud. Det är här husets bottenvåning 
delas i två funktionella delar. Sov- och hygienavdelningen till 
vänster, sällskapsrum till höger. Huset har två trappor, en från 
hallen direkt upp till övervåningen, där de övriga sovrummen 
grupperade sig kring en korridor, och en nära entrén ner till 
källaren. Familjens mat- och sällskapsrum, the dining hall, fick 
sin karaktär av den öppna takstolen, träpanelen och den kraft
fulla Handölspisen, krönt med Tom Nickalls vapensköld med 
inskriptionen SEMPER FIDELIS. På den kraftiga spisnischen står 
uppstoppade fåglar utförda av konservator D Bergman, Ham-
merdal och Kolthoffs Naturalie-magasin i Uppsala. Där finns 
dal- och fjällripa, kricka, dubbelbeckasin och tofsvipa, medan 
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de större fåglarna tornfalk, sparvhök, berguv var utplacerade 
i rummen. 

Utrymmet ovanpå the serving room nyttjades till orkester
balkong. Dit kom man genom en liten taklucka i serverings
rummet. Balkongen rymde högst tre musikanter och deras 
instrument. Balkongräcket är ornamenterat med bladverk i 
trä. De många sovrummen är dels små, ombonade enkelrum, 
troligen för barnen, dels några större dubbelrum för föräldrar 
och gäster. I bottenvåningen, något avskilt, ligger the ladies' 
drawing-room med direktutgång till verandan. 

Påfallande stort utrymme anslogs till hygienen. Badrummen 
och closetterna är belägna i den låga envåningsflygeln, lätt till
gängliga från alla håll. De tre badrummen med kallt och varmt 
vatten var uppseendeväckande nymodigheter i dessa trakter.82 

När arbetet på jaktvillan var slutfört hade den följande 
utseende, vilket den — i stora drag — även har i dag. Från träd
gårdssidan är mittpartiet en tvåvåningsbyggnad med fem föns
teraxlar och fyra takkupor. De tvärställda längorna har spån-
klädda gavlar och två fönsteraxlar. Den högra längan får 
markkontakt genom en veranda med rundbågade arkader, 
dekorativa räcken och pelare. Från verandan leder en rak trap
pa ner till trädgården. Huskroppen övergår mot söder i en låg 
anspråkslös envåningsbyggnad med sadeltak och mot norr i en 
flygel med avvalmade gavelspetsar och en veranda. Mot vägen 

Samma vy som t v, här från 
1985. T v gamla bryggstugan 
som nu är arrendatorbostad. 
Förändringarna små trots bl a 
nya takmaterial. 

"Semper fidelis" (alltid trogen). 
Familjen Nickalls vapensköld in
murad i matsalens täljstensspis. 
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ligger huvudentrén, med en från taket utdragen spånskärm 
som skydd mot snö och vind. I närheten av entrén ansluter 
portbyggnaden och där emellan framträder en utmurad skor
stensstock. På tre sidor var jaktvillan omgiven av ett lågt trä
staket, och man anar av äldre foton ett försök att anlägga en 
trädgård. 

Arkitekten Charles Edward Powell har utgått från den 
grundläggande planlösningsmodell, som tidigare skisserats. 
Hallen, som tar emot husets medlemmar, är relativt liten, 
intim och varm. Takhöjden ger en viss rymd. Man hänger upp 
kläder, ställer gevären på plats och samlas där före måltider. 
Husets representationsrum, diningroom, har dragits fram ur 
huskroppen och fått fönster med utsikt mot tre håll. Rummet 
är orienterat mot väster med kvällsljus, solnedgång och stor
slagen utsikt mot fjällen. Orkesterbalkongen är försiktigt in
kilad, diskret men ändå synlig. Sovrummen i övre våningen är 
disponerade så att de stora dubbelrummen ligger mot väster 
med utsikt, rymd och ljus. De små sovrummen ligger mot 
gården. The ladies' drawing-room har en med the diningroom 
likvärdig placering. Båda är dessutom försedda med balkong 
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och trappa ner till trädgården. Badrummen är förlagda till en 
länga, med minimala mått för vad som krävdes: en smal pas
sage och plats för badkar och omklädning.83 

Utrymmena för köks- och ekonomiavdelning samt bostäder 
för de anställda lades i angränsande byggnader, vilket är en del 
av Robert Kerrs program i hans arbete The English Gentleman's 
House, från 1864. Kerr förespråkar att bostaden skall äga av
skildhet, till trevnad för såväl familjen som tjänarna. Man stör 
inte varandra, varken i arbete eller vila. 

Arkitekten Charles Edward Powells tredje och sista resa till 
Skalstugan i januari 1891 ger en föreställning om den intensiva 
aktivitet, som rådde vid Skalstugan.84 En vinterresa under den 
kallaste årstiden från London till Skalstugan borde ha varit 
obekväm. De reguljära båtförbindelserna mellan England och 
Norge gick inte under vinterhalvåret, vad som återstod var att 
resa med lastfartyg. Men Nickalls ville tydligen forcera arbetet. 
Jag antar att Powell nu var sysselsatt med den omfattande 
restaureringen av mangårdsbyggnaden och gästgiveriet, som 
utfördes under åren 1891-92. Den exteriör som då skapades 
är ännu intakt, med undantag för några detaljer. Däremot har 
interiören genomgått stora förändringar. Arkitektens avsikt 
var att ge Skalstugans tre huvudbyggnader gemensamma stil
drag. För detta krävdes att parstugorna helt förändrades. Man
gårdsbyggnaden timrades upp i två våningar på en stengrund 
med källare. Parstugans rektangulära plan behölls. Huset var 
sammansatt, liksom jaktvillan, av två tvärställda längor med 
sadeltak, som hölls samman av ett mindre mittparti. Spåntaket 
fick då en silhuett som påminde om jaktvillans. 

Huset, som kallas ,,Bestyrerbolig,, av Staven, är rymligt och 
funktionellt. Det ligger i avskildhet, men ändå i närkontakt 
med husbondens villa genom passagen över vägen. Botten
våningen innehöll ett stort kök, handkammare, grovkök, 
matrum, kontor och gun room?5 Disk- eller grovkök, det 
engelska scullery, en för tiden ovanlig och från England lanse
rad idé, var något mycket ovanligt för Sverige.86 

Övervåningen inrymde sju sovrum, två för förvaltarfamiljen, 
"and the other five are available for the servants of the house".87 

Huset var uppvärmt av fyra kakelugnar och sju kaminer. Gäst
giveriet förändrades radikalt. Tvåvånings parstugan revs och det 
nya huset fick kvadratisk form med ett valmat sadeltak av 
spån. Gästgiveriet uppfördes också i timmerkonstruktion med 
en utkragad övervåning och utskjutande konsoler. Den västra 
fasaden var utbyggd med en glasveranda. 

Bottenvåningen inreddes med entré, matsal och sällskaps
rum, medan sov- och toalettrum låg en trappa upp. Huset 
värmdes upp av kakelugnar och kaminer. I Svenska Turist-
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föreningens Resehandbok I, från 1894, får gästgiveriet följande 
omdöme: "Skalstugan (omkr 500 m); 30 sängar. Rum 1.00-
1.50 kr. Inackordering 3.00-4.50 för dygn. Är tillika sin 
engelska herres jagtslott, dyrbart, bekvämt, luftigt: öppna 
spisar."88 

Arkitekten Charles Edward Powell bodde och arbetade i 
London. Han studerade till arkitekt under ledning av Sir 
George Gilbert Scott (1811-1878) och anställdes 1871 efter 
utbildningstiden på hans kontor.89 Där arbetade bl a arkitek
terna Thomas G Jackson, J J Stevenson och Scotts egen son 
George Gilbert. Arkitektkontoret har beskrivits av Thomas 
Graham Jackson i Recollection (1950), som en synnerligen 
välorganiserad arbetsplats med stora utrymmen men också 
med "a permanent staff that was technically of highest compe
tence, and a steady through traffic of brilliant young men".90 

I mars 1881 hade Powell startat eget kontor på Chancery 
Lane nr 89 i London. Han hade även sin bostad där. Samma 
år ansökte Charles E Powell om medlemskap i Royal Institute 
of British Architects, RIBA. Hans ansökan beviljades den 23 
mars 1881 vid ett ordinarie sammanträde med George Edward 
Street som ordförande.91 RIBA hade 1880, enligt uppgift i tid
skriften British Architect, 883 medlemmar. I Sverige fanns då 33 
arkitekter, en liten yrkesgrupp, där de flesta var bosatta i 
Stockholm.92 

Det är rimligt att utgå från att Charles E Powell fått Tom 
Nickalls uppdrag att rita Skalstugans ny- och ombyggnader 
genom personliga kontakter. Powell tillhör inte tidens främsta 
arkitekter. David Cole nämner endast Powells namn i sin bio
grafi över Sir George Gilbert Scott.93 

Byggnader för jakt Ett angeläget ärende för Tom Nickalls var naturligtvis att för-
och fiske söka ordna det praktiskt och bekvämt inför jakt- och fiske

säsongen. Han låter därför Staven under året 1892 uppföra ett 
stort båthus med stall och två enkla jaktstugor för övernatt
ning. Stugorna låg vid Tjerndalen och Vargtjärn och bestod av 
ett enda rum. De är nu helt utplånade och går knappt att loka
lisera. Båthuset låg nere vid Skalsvattnet, 3 kilometer från jakt
villan. I Stavens beskrivning angavs måtten 9x18 meter, och 
att huset var enkelt byggt. Den stora ytan på 162 m2 delades 
i två avdelningar. En del för egendomens fem båtar och fiske
redskap, den andra delen iordningställdes till stall med plats 
för tre hästar. 

Skalstugeprojektet förefaller inte ha tröttat ut Tom Nickalls. 
Tvärtom fortsätter han med hjälp av J M Holst att förverkliga 
nya idéer. Holst får i uppdrag att inköpa fjällägenheten Åbo 
med tillhörande byggnader: bostadshus, ladugård, stall och 
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1 

några ekonomibyggnader. Säljare var Nils och Sven Mattiasson 
och affären avslutades i oktober 1894.94 Åbo ligger ca 2 mil 
nordöst om Skalstugan, nära norska gränsen. 

Hemmanet arrenderades ut, och Ole Peder Staven byggde fyra 
år senare en liten jaktvilla vid Skärsvattnet, i närheten av de be
fintliga åbyggnaderna. Staven berättade: "I Sommaren 1898 
forestod jag opförelsen af en liten Jagtvilla i Åbo [...] och näste 
Sommer skal huset undergaa yderligare Paakostninger."95 

Med den stora omfattning byggnadsprojektet vid Skalstugan 
får, är det självklart, att kostnaderna blev stora. Byggnads
räkenskaper som kassaböcker, upplysningar om arvoden eller 
andra ersättningar har ej återfunnits, däremot Skalstugans 
brandförsäkringshandlingar. Jaktvillan och förvaltarbostaden 
var från 1892 försäkrade i Skandia, Trondhjem, genom J M 
Holst till ett belopp av 75 500 svenska kronor. Däremot var 
ladugård, stall, bryggstuga, såg och ekonomibyggnader för
säkrade i Jemtlands Läns Brandstodsbolag,, Östersund, för 
15 040 kronor.96 Som jämförelse kan nämnas, att en normal
stor jämtländsk bondgård vid sekelskiftet i regel var försäkrad 
för 10 000 kronor. 

I familjen Tom Nickalls bevarade fotoalbum, tre stycken i 
folioformat, finns ett femtiotal bilder från Skalstugan, som ger 
en ganska god föreställning om livet där. De finns numera i 
sonsonsonen Oliver Nickalls, Chelsea, ägo. Oliver Nickalls 
beskriver sin farfarsfar som en äventyrlig och dominerande 
man, till yrket bankir, men också aktiv godsägare.97 Den tid 
som blev över ägnade han sin stora familj och sina intressen 
jakt och fiske. 

Tom och Emily Nickalls hade tio barn, fem döttrar och fem 
söner. Bilderna berättar om deras livsföring i hemmet i Nut-

Jaktvillan i Åbo uppförd 1899. 

Byggherren 
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Familjen Nickalls hem i Nutfield, 
England. Byggnaden uppförd 
1871 efter en ritning av arkitekt 
John Gibson. 

field i grevskapet Surrey, om jaktvillan i Jämtland och om 
deras resor i Europa. 

Tom Nickalls föddes 1829 i Uxbridge, Middlesex och ut
bildades vid Eton. Som ung reste han över till Amerika och 
lade där grunden till sin förmögenhet som grosshandlare i 
läder och lädervaror. Han återvände så småningom till Eng
land och gifte sig med Emily, född 1838 i Little Sorham, 
Sussex. De bosatte sig i Holmesdale, Farningham i grevskapet 
Kent, och där föddes alla barnen, utom dottern Grace. Hon 
föddes i Schweiz 1869, då familjen Nickalls under en kort 
period var bosatt i Basel. I början av 1870-talet förvärvade Tom 
Nickalls en lantegendom i Nutfield, en liten by i det område 
som i dag kallas Greater London. Uppgifter i Public Record 
Office visar att det 1881 bodde 34 personer på egendomen: 
Tom och Emily Nickalls med åtta hemmavarande barn, 16 
tjänare och deras barn.98 

Nickalls barn uppmuntrades till sport- och friluftsliv och 
några av sönerna blev speciellt framstående i rodd och cricket. 
Det finns fortfarande vid Eton, där alla sönerna gått, en 
Nickallspokal i rodd, ett pris skänkt av Tom Nickalls. 

Oliver Nickalls uppger att hans farfarsfar köpte Skalstugan 
för att kunna utöva sina jakt- och fiskeintressen. En intressant 
fråga är, hur fick Tom Nickalls kännedom om Skalstugan och 
om att den var till salu. Man vet att han besökte Norge flera 
gånger för att fiska lax. Det är troligt att han, liksom många 
andra fiskeintresserade engelsmän, sökte sig till laxälvarna 
kring Trondheimsfjorden Namsen, Gaula och Orkla. 1879 
skrev Karl Baedeker i sin resehandbok Schweden und Norwegen 
att Namsos är: "Hauptquartier der englischen Lachsangler: 
der Namsen elv gilt nämlich für den lachsreichsten Fluss Euro
pas, darf kein Fremder angeln, da der Fluss von einigen 
Engländern für schweres Geld gepachtet ist".99 

De flesta engelska laxfiskare hyrde i Norge in sig på hotell, 
pensionat eller i privata gårdar. I slutet av 1880-talet höjdes 
arrendeavgifterna för fiskevattnen, och även den allmänna pris
nivån steg markant i Norge. Dessutom började andra turister 
i allt större utsträckning komma till de trakter, där engelsmän
nen tidigare ostört fått fiska och även jaga. En uppgift omtalar 
att de sammanslagna arrendeavgifterna inbetalade av engelska 
sportfiskare uppskattades till 60 000 £ per år.100 

Prishöjningen och den ökande turismen kring Trondheims
fjorden kan vara förklaringen till att några engelsmän i slutet 
av 1880-talet började söka nya marker och fiskevatten på den 
svenska sidan i Jämtland. Anna Jämting kan berätta att hennes 
familj, bosatt i Tångböle vid Gevsjön, under närmare 30 år 
varje sommar fram till 1914 hyrde ut sin dubbla parstuga till 
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två engelska familjer, Sir Henry Pott inger och kapten Chet-
wynd. Dessa familjer hade tidigare hyrt i Gudå vid St jordals-
elva men flyttade över till Jämtland av ekonomiska skäl. 
Amiral William Kennedy som något senare under 90-talet 
hyrde och uppförde en jakt villa i Landverk vid Ånnsjön skrev: 
"Sverige är ett härligt land för en fattig man som vill utöva sin 
sport; han kan leva som en prins för 200 pund om året och ha 
tillfälle till jakt och fiske som skulle kosta honom tusentals 
pund hemma i England."101 

Under en tolvårsperiod tillbringade familjen Nickalls varje 
sommar några veckor i Skalstugan, vanligtvis från mitten av 
augusti och en månad framåt. De kom första gången 1890. 
Resan från Nutfield till Skalstugan tog ungefär fem dygn och 
var både omständlig och tröttande. Familjen Nickalls startade 
sin långa resa till Sverige med en tio timmars tågresa till New
castle. Därifrån utgick båtförbindelserna mellan England och 
Norge. Enligt tidtabellen var passagerarfartygen "S.S. Britan
nia" och "S.S. Norge" i trafik under vår, sommar och höst. I 
Bergen gick de ombord på "Det Bergenske" eller "Det 
Nordenfjeldske Dampskibsselskab", vars båtar trafikerade kust
sträckan Bergen-Aalosund-Molde och Trondheim.102 När de 
anlände till Trondheim efter två dygn, återstod tågresan till 
Duved. Där hämtades sällskapet med fem hästskjutsar från 
Skalstugans eller St allt järnsstugans gästgiveri. Vid gott väder 
tog den 45 km långa färden efter Karl Johansvägen mellan fem 
och sju timmar. 

I Stalltjärnsstugans och Skalstugans dagböcker kan man un
der tiden 1890-1902 följa familjen Nickalls resor till och från 
Skalstugan. En notering från 1892 kan exemplifiera den typ av 
upplysningar som dagböckerna ger. Detta år kom familjen till 
Jämtland den 12 augusti och när vistelsen var slut, kan man av 
dagböckerna utläsa, att sonen Guy först gav sig iväg ensam den 
8:e september med en hästskjuts till Duved. Fem dagar senare 
avreste Mr och Mrs Nickalls, två döttrar, gästerna Park Groff 
och William Allerton i fem ekipage. I dagboken har någon i 
det engelska sällskapet antecknat, att de var på väg "from Skal
stugan to Trondhjem Bound for England — mal de mer" 
[sic!].103 

Vardagslivet vid Skalstugan förlöpte under större delen av 
året som på en vanlig fjällbondgård. Hushållet var stort. Hela 
året bodde där förvaltarfamiljen med barn, drängar och pigor. 
Under sommaren utökades hushållet med slåtterhjälp. Arbets
dagen började tidigt på morgonen och slutade sent på kvällen. 
Man levde i stort på självhushållning med fiske och jakt som 
en viktig del av försörjningen. Under sommaren hade man 
också gästgiveriet. Dagböckerna visar att turisterna i regel 
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besökte Skalstugan under månaderna juli och augusti. Den tid 
familjen Nickalls vistades vid Skalstugan ökade hushållet 
ytterligare med ett tiotal personer. Förutom familjen följde all
tid gäster och tjänare med från England. Namnen William 
White, "footman" och Thomas Jonson, "butler", stöter man 
på i dagböckerna, och de kan också identifieras på vissa foton 
från Skalstugan. 

Familjen Nickalls var mycket aktiv under sina fjällvistelser. 
Fotografierna berättar om dagsutflykter med fyllda matkorgar 
till bl a Tännforsen, "Niagara of Sweden, and, indeed, of Scan
dinavia", Bodsjöedet och andra natursköna platser. Ibland före
kommer längre turer till Åreskutan eller Levanger i Norge. 
Men ofta vittnar albumbladen om familjens främsta intressen, 
sportfiske och fågeljakt. Man jagade fågel — ripa, morkulla, 
tjäder och orre — framförallt kring Skalsvattnet och upp mot 
Tjärndalstjärn. Med båtar transporterades jägare, hundar och 
nedlagt villebråd över sjön. Det var alltså främst fågeljakt som 
utövades, och en noggrant förd Gamebook berättar om resulta
ten. 1891 var ett ovanligt lyckat år. Med tre gevär under tio 
dagars jakt rapporterades 1 264 skjutna fåglar. 1896, ett dåligt 
ripår, fick man endast 210 fåglar. Däremot var det ovanligt att 
man sköt någon älg. Under 10 år lyckades man nedlägga tret
ton älgar.104 

Fiske journaler na innehåller noggranna anteckningar om 
antal spön och fiskedagar. Under 20 dagars fiske med två spön 
redovisades: 

1895 125 fish 127 lbs weight 
1896 382 329 
1897 344 271 
1898 390 273 
1900 560 540 

Nickalls döttrar har, av några foton att döma, ibland deltagit 
i fisket och jakten, men de roade sig också med att teckna och 
måla akvarell. Familjealbumen visar att en av dem var en ivrig 
amatörfotograf. De flesta bilderna är signerade med ett M, 
kanske Maud, eftersom hon på ett foto bär en kameraväska. 

Familjen Nickalls fick ofta besök av engelska gäster, vilket 
också kan avläsas i gästgiveridagböckerna. Mr Barlow, Mr 
Pain, Mr och Mrs Heath är namn som regelbundet återkom
mer. Andra formuleringar i dagböckerna är: "Mrs Nickalls 
med 3 barn och en väninna", "Mr Nickalls med en vän och 
ett barn" eller "Tom Nickalls med 3 barn och gäster". Ibland 
förekommer beställningar av hästar från Duved "för engels
männens räkning" eller "ett engelskt sällskap till Skalstugan". 
Om det var privata gäster eller turister till gästgiveriet går ej 



att avgöra. Varje sommar bjöd Tom och Emily Nickalls sina 
anställda och folket i grannbyarna Saxvallen och Stalltjärns-
stugan på fest. Man roade sig med sällskapslekar och idrotts
tävlingar och dagen avslutades med en middag inne i jakt
villan. 

Som sammanfattning kan man säga, att familjen Nickalls 
vistelser i den jämtländska fjällvärlden verkar ljusa och händel
serika. Skalstugan var ett sommarparadis, som motsvarar 
Strindbergs bild av badorten Furusund i Stockholms skärgård, 
där allt såg ut "att vara ordnat till en tre månaders lång fest, 
som heter sommaren' '.105 Skalstugusommaren var kortare 
men kanske lika innehållsrik. När förvaltaren E Mattsson år 
1902 fick en förfrågan om egendomen givit någon ränta, svarar 
han: "Nej — ej under de förhållanden Engelsmennen vistas 
och lefvat här."106 

Uppslaget visr fem bilder från 
Skalstugan ur familjen Nickalls 
fotoalbum. Tom Nickalls syns 
själv i förgrunden på bilden från 
stavhoppstävling och på 
hästvagnen tillsammans med 
några gäster. 

"Med anledning af vårt telefonsamtal ber jag att få initiera Skalstugans aktiebolag 
Herr Baron lite i Skalstuguförhållandena." Så börjar ett brev 1895-1902 
i juli 1902 från protokollsekreteraren vid justitiedepartementet 
Oscar Blixén till baron Knut Samuel Axel Sebastian Åker-
hielm i Halmstad. Han fortsätter: "Mister Tom Nickalls, en 
rik penningmäklare i London, lät genom en Norrman vid 
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namn Holst inköpa egendomen Skalstugan. [...] Holst, som 
var köpman i Trondhjem blef emellertid på obestånd. För att 
ej Nickalls genom Hoists fallissement skulle förlora allt, både 
fast och lös egendom i Jemtland, bildades Skalstugans aktie
bolag."107 

Nickalls agerade diskret och indirekt genom sina goda per
sonkontakter i Sverige. Aktiebolaget, som bildades för att 
köpa Skalstugan av den konkursdrabbade Holst, bestod av fem 
personer. En var Percy F Luck, född och uppvuxen i Brighton, 
men nu svensk medborgare. Han hade flyttat till Sverige och 
startat en grosshandelsrörelse i Stockholm 1874. En annan 
bolagsman var Henning Theodor Biörklund, direktör och 
chef för Patent- och registreringsverket i Stockholm, senare 
landshövding i Västerbotten. Carl G Laurins farbror, ingenjör 
Carl Laurin, blev bolagets tredje medlem. Laurin var vid den 
tiden chef för P A Norstedt & Söner i Stockholm. De två 
övriga bolagsbildarna var Jacob Berlin, sekreterare i "öfverståt-
hållare Embetets kansli" och dessutom ledamot av riksdagens 
l:a kammare, samt den redan omnämnde Oscar Blixén.108 

Skalstugans aktiebolag fick sin bolagsordning fastställd den 
18 oktober 1895. Den inleds med att bolaget "har till ändamål 
att inköpa 2/3 mantal af skattehemmanet N° 1 i Skalstugan, 
äfvensom andra i samma län befintliga egendomar eller lägen
heter samt att antingen utarrendera de inköpta egendomarna 
och lägenheterna eller och å detsamma idka jordbruk".109 

Tom Nickalls tecknade 495 av 500 aktier, till ett värde av 100 
kronor per styck. Var sin aktie, till samma pris, tecknade 
Biörklund, Laurin, Luck, Berlin och Blixén. De tre sistnämn
da utgjorde bolagets styrelse med Oscar Blixén som sekrete
rare. Det förefaller att ha rått stor enighet ifråga om att snabbt 
avsluta fastighetsförvärvet. Redan i november sålde Johan 
Martinius Holst Skalstugans egendom för 36 400 kr, därav 
24 400 för fast egendom och 10 000 kronor för lösöre, till bola
get. Även lägenheten i Åbo såldes, till ett pris av 4 000 
kronor.110 

Genom bolagsordningen öppnades en möjlighet för Tom 
Nickalls att arrendera egendomen. Ett kontrakt skrevs omedel
bart mellan bolagets styrelse och Nickalls, vilket i realiteten 
var en skenaffär. I det första kontraktet, som gällde för tiden 
14 mars 1895 till samma datum 1897, utarrenderades Skal
stugan för 3 600 kronor per år. Nickalls förband sig att under
hålla alla byggnaderna, hävda jorden väl och svara för skatter 
och andra utgifter. I gengäld ägde han full rätt till jakt och fiske 
på egendomens mark. Kontraktet förlängdes senare till 1917. 
Arrendesumman sänktes samtidigt till 2 000 kronor per år. 
Kontraktet fick dessutom ett tillägg, som gav arrendatorn rätt 



att ta timmer, gödsel och vedbränsle till husbehov från egen
domens mark. Men redan fem år senare i oktober 1902, upp
hävdes kontraktet, som då skrevs under av Emily och Guy 
Nickalls.111 

Genom att läsa fortsättningen av Blixéns brev till Åkerhielm 
får man en god föreställning om den fortsatta utvecklingen. "Mr 
Tom Nickalls afled efterlemnande enka och åtskilliga barn. 
Till följd af åtskilliga förluster, Nickalls gjort under senare 
åren af sitt liv, var förmögenheten ej så lysande vid hans död 
och testamentexekutorerna hafva beslutat sälja Skalstugan."112 

Egendomen utbjöds till försäljning i juni 1901 i London, och 
i samband därmed utgavs en folder "Particulars of the Beautiful 
Residential and Sporting Estate of Skalstugan", som i text och 
bild beskriver egendomen. Foldern innehåller också upplys
ningar om kommunikationerna till och från Skalstugan samt 
en presentation av de närmaste grannarna "two Swedish gentle
men, Count Cronstadt and Herr Lillevalche who preserve 
their Shootings and Fishings, so that Skalstugan is favoured in 
this respect also".113 Emellertid misslyckades försäljningen. 
Egendomen utbjöds därför på en auktion i London, där famil
jens representant återropade den för 6 000 £. 

Året därpå försökte man sälja Skalstugan i Sverige. Denna 
gång nöjde man sig med ett enkelt cirkulär, daterat i Stock
holm i juni 1902, där man helt kort presenterade Skalstugans 
byggnader, inventarier och läge. Underhandlingar om köpet 
skulle ske med protokollssekreterare Oscar Blixén. Bland dem 
som uppvaktades med beskrivningar över Skalstugan var bank
direktör K A Wallenberg, bosatt i Stockholm. 

Under sommaren 1902 korresponderade K A Wallenberg 
med sin vän och jaktkamrat K S A S Åkerhielm i Halmstad 
rörande Skalstugans försäljning. Brevväxlingen ger vissa in
blickar i hur intresset för Skalstugan väcktes, tilltog och slut
ligen ledde fram till ett köp under senhösten samma år.114 

Den lilla egendomen Åbo stannade dock tills vidare i familjen 
Nickalls ägo. 

Under tre decennier kommer K A Wallenberg och hans fru Skalstugan under 
Alice att årligen vistas ett par augustiveckor i Skalstugan. I 1900-talet 
abonnerad järnvägsvagn reste de tillsammans med gäster från 
Stockholm till Duved och vidare med hästskjuts, senare med 
bil, till Skalstugan. 

Sven Svensson, som från 1921 drev skjutsrörelse, berättar att 
Wallenberg alltid till Duveds station beställde 5 droskor och 10 
packhästar.115 

Vardagslivet i Skalstugan under K A Wallenbergs tid uppfat
tades av ortsborna som mindre uppseendeväckande än under 
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den engelska epoken. Måttfulla vanor präglade Wallenbergs 
sällskapsliv. Han förde traditionen med jakt- och fiske journa
ler vidare, och den uppehålls fortfarande. Om 1910 års ripjakt 
antecknades: "Strålande sol, klart och varmt. Resultatet utom
ordentligt med 546 ripor." Dessemellan var utbytet mer eller 
mindre bra, särskilt dåligt var det i början av 1920-talet.116 

I augusti 1932 deltog K A Wallenberg i ripjakten vid Skal
stugan för sista gången. Nästa år överlät han egendomen till 
sin brorson Marcus Wallenberg. Han fortsatte traditionen med 
vistelse i Skalstugan fram till andra världskriget. Den 9 april 
1940, när Norge invaderades av tyska trupper, blev Skalstugan 
som den sista gården före riksgränsen rekvirerad av militären. 
300-350 man låg förlagda i och omkring byggnaderna under 
krigsåren. 

En ny epok i Skalstugans historia inleddes efter kriget. Den 
sista december 1945 överlämnade Marcus Wallenberg genom 
ett gåvobrev samtliga aktier i Skalstugans AB till en stiftelse. 
Genom donationen förvandlades Skalstugan till ett semester
hem för personalen i Stockholms Enskilda bank och tjänste
män i Wifstavarf AB. Skalstugan förvaltas sedan dess av Skal
stugans Stiftelse och är såväl sommar som vinter mycket 
utnyttjad som semesterhotell för personalen i dessa wallen-
bergföretag.117 Marcus Wallenberg hade också under sin pe
riod i Skalstugan förvärvat ytterligare en jakt villa, nämligen 
den i Storrensjön, vilket beskrivs i avsnittet om Clas Cronstedt 
och Storrensjön. 

Åbo under 1900-talet När affären med K A Wallenberg var avslutad, ändrade Nick
alls familj sitt beslut att behålla fjällägenheten Åbo. Några 
familjemedlemmar vistades där för sista gången tre veckor i 
september 1902, och två månader senare såldes den lilla jakt
egendomen till Conrad Hammarström, ägaren till jaktvillan 
i Bodsjöedet. Det är troligt att familjerna Nickalls och 
Hammarström umgicks eller i vart fall var bekanta. I Nickalls 
familjealbum finns foton från Bodsjöedet, och anteckningar 
i gästgiveridagböckerna berättar om Nickalls dagsresor till 
Bodsjöedet. Efter några år kom Åbo åter i engelsk ägo. Ham
marströms sterbhus sålde till "Storbritaniske undersåten 
Andrew Barclay Walker" från London. Han var vän och 
officerskamrat med Guy Nickalls. Den ursprungliga byggna
den bibehölls orörd. Det var först 1925, när Åbo förvärvades 
av norske medborgaren Johan Hendrik Andresen, som för
ändringar skedde.118 Åbovillan var då i ett så pass dåligt skick 
att den nya ägaren inte ansåg sig kunna bebo den och dessutom 
behövde han större utrymmen. Johan Hendrik Andresen, 
fabrikör i Oslo, gav arkitekten Arnstein Arneberg uppdraget 
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att rita en ny jaktvilla eller jakthytte. Den uppfördes under Jaktvillan i Åbo sommaren 1985. 

åren 1930-1933. 
Till huvudbyggnaden, jaktvillan, lånade Arneberg formen 

från den timrade högloftsstugan med ett mittparti bestående av 
en ryggåsstuga och en hög och en lägre sidobyggnad. Villan 
uppfördes av timmer med stående, bruntjärad ytterpanel. 
Skorstenarna är höga och vitputsade, fönstren smårutade och 
placerade som långa fönsterband. Taken är torvtäckta. Galler
verk, pilastrar och kolonner är rikt ornamenterade och dörrar
na smyckade med konstfullt smidda gångjärn och låsspeglar. 
Planlösningen är fullt modern med storstugan i mitten, använd 
till matsal och vardagsrum, sovrum på den ena sidan och köks
avdelning på den andra. Över köksavdelningen ligger ytterli
gare sovrum. 

Planeringen och byggnadsarbetet fram till det färdiga huset 
kan man följa genom relativt kortfattade anteckningar i jakt
villans gästbok. De berättar att under arbetets gång reste bygg
herren Johan Hendrik Andresen och arkitekten fyra gånger 
till Åbo. Första anteckningen är från sommaren 1930. De 
bodde i Nickalls jaktstuga, och tillsammans sökte de byggplats 
för den nya jaktvillan. De fann den på en skogsklädd udde i 
sjön Skärvattnet, intill den lilla strömmande å, som kommer 
från Summelsjön alldeles intill. Under vintern 1931 ritade 
Arneberg husen och vid nästa besök, sommaren samma år, 
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Byggnadsdetaljer på jaktvillan i 
Åbo. 

lades husgrunderna ut. Året därpå var byggnaderna uppförda, 
och arkitekten och byggherren avsynade husen. Det är då tro
ligt att Arneberg själv utförde träsnideriet på ytterdörrar och 
stolpar. Vid det sista besöket sommaren 1933 färgsatte Arne
berg såväl interiören som exteriören. 

Till Åbo hör också bastu och förvaringsbodar. Strax till 
väster om villan i närheten av sjön och ån placerades bastun 
och en liten bod uppförda i timringsteknik, med torvtak och 
ornamenterade dörrar och stolpar. Inte långt från villans köks
ingång reser sig ett stabbur i skiftesverk. En enkel jaktstuga vid 
Korsvattnet mellan Skärvattnet och Lillrensjön tillhör jakt
villan. 

Samtidigt som jaktvillan i Åbo tillkom, ritade Arneberg en 
"hytte" i Hallingdal för Niels Werring och sex år senare en i 
Nordmarka för Carl O Lovenskiold. Dessa byggnader ansluter 
också till gammal norsk timringstradition med bruntjärad 
ytterpanel och torvtak.119 

Jordbruket, som beskrivits i samband med Nickalls period 
i Skalstugan, bedrevs fram till 1968, då det sista arrendators-
paret Aina och Per Adsten slutade.120 Åbo tillhör fortfarande 
familjen Johan Hendrik Andresen. 

Clas Cronstedts Storrensjön 
Fem av de tjugofem jaktvillor som arbetet omfattar är om
byggda mangårdsbyggnader. En av dem är Clas Cronstedts vid 
Stora Rensjön. Den uppfördes troligen 1885 och är den äldsta 
av de inventerade jaktvillorna. Jaktvillan vid Stora Rensjön har 
inga märkvärdiga arkitektoniska egenskaper men är medtagen 
dels som ett exempel på byggnadstypen, dels för att den idag 
tillhör Skalstugans egendom. Clas Cronstedt (1857-1929) var 
civilingenjör och bosatt på Lindö i Runtuna socken och ägare 
till egendomarna Taxinge och Sanda i Södermanland. Dess
utom var han delägare i Jonsereds bruk.121 

Jaktvillan ligger i Rensjöby, byns egentliga namn, men den 
kallas allmänt Storrensjön efter sjönamnet Stora Rensjön. Byn 
gränsar till Skalstugan, Medstugan, Kjoland och Västra Fland-
rern, byar i Åre socken och Kalls socken. Närmaste landsväg, 
Karl Johanvägen, låg ca en mil söderut. Under 1890-talet lät 
Clas Cronstedt bryta en enkel körväg från Saxvallen vid Karl 
Johanvägen till Rensjöby, en väg för häst och vagn. Den an
vänds fortfarande men är igenväxt och mer en vandringsstig än 
en väg. 
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Clas Cronstedt förvärvade i februari 1884 hela Rensjöby 
genom att köpa fjällbönderna Johan Olofssons och Nils Pers
sons hemman. Tio år senare utökade Cronstedt ägorna och 
jaktmarken till det dubbla genom en markaffär med gross
handlare Knut Ljunglöf, ägare till jaktvillan vid Aggsjön i byn 
Västra Flandrern.122 Vid de två fjällhemmanen fortsatte det 
vardagliga livet som förut efter köpet. Bönderna hade sålt sin 
äganderätt men fick fortsätta att bruka jorden med arrende
kontrakt. 

Byn var liten men bestod av många traditionella timmerhus, 
väl samlade på en platå mellan sjön och den uppodlade fjäll
sluttningen. Där betade, då som nu, kor och getter. 

Jaktvillan är ett ypperligt exempel på hur en traditionell 
enkelstuga förvandlas till ett borgerligt sommarnöje. I stället 
för att bygga nytt och avvikande utgick Cronstedt från en 
befintlig enkelstuga belägen mellan de två jordbruken. Enkel
stugan förlängdes mot öster till en parstuga med full takhöjd 
i båda våningarna i den nytimrade delen. Det förefaller troligt 
att bönderna i byn hade hand om arbetet. 

Villans huvudfasad, den mot sjön, försågs med en stor veran
da med dubbla entréer. En till den gamla delen, som inrymde 
kök och matrum och den andra till nya delen med sällskaps
rum och sovrum. Byggnaden målades faluröd och fönsterom-

Âr 1914 målade den norske 
kringvandrande konstnären Ola 
Garläus denna bild av byn Stor-
rensjön. I mitten Cronstedts 
jaktvilla med veranda, ripbod t v. 
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Cronstedts jaktvilla i Storren-
sjön. På verandan Anna 
Cronstedt och hennes syster 
Gerda Nordenfelt. 

Jaktvillan fotograferad 1985. 

fattningar och verandaräcken i vitt. Taket täcktes med spån. 
Strax intill villan byggdes ripbod och hundgård. 

Kan det vara av hänsyn och av respekt för det traditionella 
hantverket, som Cronstedt väljer att göra ett så försiktigt 
ingrepp i byns bebyggelse? Arkitekt Rudolf Cronstedt, som i 
sin barndom sommartid vistades i jaktvillan fram till 1914, 
säger sig minnas att hans farfar Clas Cronstedt strävade efter 
att anpassa jaktvillan till omkringliggande hus.123 Men man 
får inte glömma bort att Cronstedts jaktvilla var den första i 
Västjämtland. Några andra förebidler fanns inte där. Skal
stugan, Medstugan, Bodsjöedet och Rensjönäset tillkom alla 
senare. 

Cronstedts hus vid Stora Rensjön var inte enbart en jaktvilla, 
utan också ett sommarnöje för hela familjen. Tillsammans 
med släkt och nära vänner tillbringade de somrarna där, från 
början av juli till månadsskiftet augusti-september. Fotografier 
tagna av Anna Cronstedt, född Nordenfelt, berättar om ut
flykter, båtturer, kaffekalas och om jakt- och fisketurer.124 I 
ett brev till jaktkamraten Åkerhielm 1902 säger Cronstedt, att 
deras villa måste betraktas som en enkel hydda i jämförelse 
med Tom Nickalls jaktvilla i Skalstugan och att familjen levde 
ett lugnt och stillsamt liv där.125 

Cronstedt rapporterade till Svenska jägarförbundets nya tid
skrift åren 1891 och 1892. Tillsammans med jaktvännen "J-B." 
redovisade han första året 208 ripor, 5 orrar och ett fåtal 
beckasiner.126 

År 1901 sålde Cronstedt en del av sin jaktmark, 2 000 hektar, 
till Conrad Hammarström, dåvarande ägaren till jakt villan i 
Åbo. Sju år senare såldes jaktvillan med tillhörande jaktmark 
till Hans von Horn. Efter många ägarbyten tillhör Storrensjön 
sedan den 31 december 1969 Skalstugans Stiftelse.117 
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Clas Cronstedt sittande t v 
tillsammans med släkt och 
jaktkamrater. 

Byn Storrensjön från 
Högsätklumpen fotograferad 
1985 med jaktvillan längst t h. 
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Jaktvillan i Medstugan. T h 
skymtar rättarbostaden och t v 
förrådshus och badhusets 
säteritak. 

Carl Fredrik Liljevalchs Medstugan 
I topografiska handböcker och reseskildringar av Västjämtland 
ända från början av 1700-talet förekommer fjällstugorna Stall-
tjärnsstugan, Medstugan och Skalstugan som rast- och över
nattningsgårdar för resande till och från Norge. De byar som 
så småningom växte upp kring fjällstugorna fick samma namn 
som respektive stuga. Byn Medstugan blev den största och om
fattade vid sekelskiftet 15 hemman. Byns namn, stavat Mestu-
gan, nämns för första gången i ett dokument år 1645. Andra 
namnformer som förekommer under 1700- och 1800-talen är 
Midstugun, Midstufen och Mädstugan.m Medstugans namn 
betyder 'den som ligger mellan de två andra stugorna'. Midt-
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stuen längs Holmenkollenbanan är ett hotell med samma 
innebörd. 

Inom Medstugans bygräns finns många sjöar och tjärnar, 
med Medstugusjön som den största. Karl Johanvägen följer 
sjökanten flera kilometer genom byn. Naturen påminner om 
den kring Skalstugan med närbelägna fjäll och stora myr- och 
kärrmarker. På byns norrsida ligger Medstuguåsen, en rull
stensås som sluttar ned mot Karl Johanvägen och sjön. 

Medstugans by var alltså, när Liljevalch 1885 första gången 
besökte den, en fjällby med jordbruk och skola. Byn hade upp
levt en blomstringstid men utvecklingen hade avstannat, som 
tidigare nämnts, genom att Karl Johanvägen mist sin betydelse 
när järnvägen byggdes. Under de tio första åren i byn hyrde 
Liljevalch in sig tillsammans med sina jaktkamrater i de två öst
ligaste gårdarna och arrenderade jakt och fiske av medstugu-
bönderna. Senare förvärvade han sju fjäll jordbruk. 

Jaktvillan placerade han på Medstuguåsen, på det så kallade 
Lägret, byns naturliga medelpunkt, med en storslagen utsikt 
över Medstugusjön, Saxvallsklumpen och de norska gräns
fjällen. Lägret var också en historisk plats, förknippad bl a med 
karolinernas marsch genom Västjämtland. Det var en själv
medveten köpman, som placerade sin villa väl synlig från 
vägen och byn. 

När jaktvillan byggdes var Liljevalch 58 år. Han gav arkitek
ten Agi Lindegren uppdraget att rita såväl jaktvilla som bad
hus, ekonomibyggnader och jaktstugor. Ritningarna leverera
des till beställaren under tiden 21 juli 1895 till den 26 mars 
1896. De förvaras i Landsarkivet i Östersund och visar fasader, 
sektioner, planer och detaljer. Fasaderna är akvarellerade.129 

Tio år senare lät Liljevalch uppföra ett mönsterjordbruk i 
närheten av jaktvillan på Medstuguåsen och 1907 ett mejeri. 
Kring jaktvillan växte så småningom upp en egen liten by. Från 
Karl Johanvägen ser man från öster först mejeriet och jord
bruksbyggnaderna och därefter, endast ett par hundra meter 
därifrån, jaktvillan med ekonomibyggnader.130 

Det hus Lindegren ritade, byggdes av hantverkare och bön
der från trakten. Liljevalch anställde byggmästare Christen 
Andersson från Björnänge, som ledde och hade det yttersta 
ansvaret för arbetet. Per Hansson (senare Benson) från Så, som 
senare blev arkitekt, var också med på bygget som 17-årig prak
tikant.131 Som arkitekt kom han att under 1910-talet rita två 
stora hotell i Åre, ett i Järpen samt Wilhelm Peterson-Bergers 
villa Sommarhagen på Frösön. I Skalstugans och Stalltjärns-
stugans gästgiveridagböcker kan man följa Christen Anders
sons resor mellan Duveds järnvägsstation och Medstugan. Av 
skjutsjournalen kan man dra den slutsatsen att byggnadsarbe
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T h ritningar till jaktvillan i 
Medstugan 1895-1896. 

tet kom igång den 29 maj 1896 och var klart den 25 maj följan
de år. Nästa byggnadsperiod, som sträcker sig från den 8 
februari 1906 ända fram till den 13 juli 1908, kan man också 
fastställa med hjälp av St allt järnsstugans skjutsanteckningar. 
Under tre och ett halvt år reste Andersson regelbundet mellan 
Duveds järnvägsstation och Medstugan. Under långa perioder 
var han bosatt där. 

Agi Lindegren ritade ett tvåvånings timmerhus med släta 
knutar och svagt utkragad övervåning. Huset vilar på en grund 
av råhuggen granit och täcks av ett stort, brant valmat spåntak. 
Timret är klätt med fasad, tjocksågad spån, en ytterbeklädnad 
som aktualiserats i Sverige genom amerikanskt inflytande i 
slutet av 1880-talet. Fönstren är av olika format och utseende 
och oregelbundet placerade. Huset har delvis inredd vind och 
källare. Huvudfasaden är omväxlande med burspråk, fronte
spis och verandor. Det har en tung och robust karaktär, som 
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förstärks av den nästan kubiska formen. Den utkragade över
våningen, verandans arkadliknande öppning och de svarvade 
stolparna anknyter till fornnordisk motivkrets. 

Till jakt villan hör också ett rödmålat förrådshus på drygt 
60 m2. Det inrymmer vedbod, isbod och matförråd och är 
uppfört av plank på granitsockel. I anslutning till detta ligger 
en hundgård och längre bort i skogen en ripbod. Dessutom 
hör två jaktstugor till egendomen, även de ritade av Lindegren. 
De ligger ca sex kilometer söder och norr om jaktvillan och 
användes för övernattning under jaktsäsongen. 

Jakt villan har uppförts helt efter Agi Lindegrens ritningar 
och såväl exteriören som interiören är väl bevarade från Lilje-
valchs tid. I bottenvåningen ligger hall, sällskapsrum, matsal, 
rökrum och köksavdelning samt ett rum för jaktutrustningen, 
på ritningen kallat gunroom. En trappa upp, på engelskt vis, 
ligger sovrum, hall och arbetsrum samt en veranda. Sällskaps
rummet är jaktvillans centrala rum. Det är stort och ljust. Ena 
kortväggen domineras av en kraftig täljstensspis från Handöl, 
inordnad i en nisch med väggfasta bänkar på ömse sidor. Mot 
norr ligger köksutrymmen och serveringsrum, med egen 
ingång från gårdssidan. I matsalen hänger fortfarande en olje
målning av Johan Tirén med titeln Koföserskan, ett motiv från 
fäboden i Arådalen. I matsalen står också ett stort träskåp med 
glasdörrar för uppstoppade fåglar, skjutna kring Medstugan 
och konserverade av Gustaf Kolthoff. Där finns trana, jakt-
och tornfalk, fjällvråk, hök, katt- och pärluggla, skrattmås, 
storlom och naturligtvis ripa och morkulla. Här finns en lik
het med Biologiska museet. Lindegren, Kolthoff och Liljefors 
skapade där tillsammans en stimulerande miljö. I Medstugan 
har Liljefors ersatts av Johan Tirén, god vän med både Lilje-
valch och Liljefors. 

Jaktvillans inredning är i stort sett intakt. Det finns inga 
säkra uppgifter om att Lindegren är upphovsman också till 
inredningen. Men allt talar ändå för det och likheten är stor 
med inredningen i Bottigers Villa Granliden, där man vet att 
Lindegren stod för inredningen.132 

Åren 1905-1908 blev en intensiv byggnadsperiod på Lilje-
valchs hemman i Medstugans by. Han drev jordbruket på sin 
gård Saltskog, och genom länsagronom Per Sylvan i Östersund 
blev han informerad om fjäll jordbrukens problem. I samråd 
med Sylvan lät Liljevalch uppföra en stor ladugård för 20 
mjölkkor och fyra hästar, rättarbostad, ekonomibyggnader, 
sågverk och mejeri. Avsikten med jordbruket var att där driva 
försöksverksamhet både med växtodling och husdjursskötsel. 
I Liljevalchs fall var jordbruket lika viktigt som jakten och fis
ket. Gården skulle bli en förebild för västjämtska bönder. 
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Medstugans glasveranda och 
sällskapsrum 1985. 



Medstugans matsal. I alla 
jaktvillor fanns uppstoppade 
fåglar ofta just från Kolthoff i 
Uppsala eller från konservator 
Bergman i Hammerdal. 

Medstugans rättarbostad. 

Liljevalch lät på sin gård genomföra dikning och uppodling 
av vallar i stället för myrslåtter, växeljordbruk och rationell 
skötsel av jorden, försök med nya grässorter osv. Vid mejeriet, 
som var i drift till 1946, tillverkades ostsorter som cheddarost, 
stiltonost och schweizerost.133 Även jordbruksbyggnaderna 
uppfördes under ledning av byggmästare Christen Andersson 
i Björnänge. Han ritade rättarbostaden och troligen också 
mejeriet. I rättarbostaden har Andersson lånat en del motiv 
från jakt villan — glasverandan, burspråket och det valmade 
taket — men resultatet är enklare och mindre elegant. 

I tjugotre år återkom C F Liljevalch till Medstugan. Under 
de tolv sista bodde han i sin egen jaktvilla. Hans ankomst dit 
var en händelse i byn. Gästgiveridagböckerna visar att han 
beställde tre hästar för att klara transporterna mellan Duveds 
station och jaktvillan. Dit följde också alltid en kokerska och 
skogvaktare från Saltskog med. Av dagböckerna framgår att 
Liljevalch förutom jaktveckorna i augusti och september också 
firade påsk- och sommarsemester i Medstugan. Till påskarna 
gästade ofta Liljevalchs släktingar Medstugan. Det var sysko
nen, men framförallt syskonbarnen, som lockades av skidåk
ning och vinterfiske. Gästgiveridagböckerna berättar också om 
Liljevalchs övriga gäster. Botanister, geologer och affärsvänner 
samlades gärna i jaktvillan. Geologen Gunnar Andersson, 
"Kina-Andersson'', ledamot av Svenska turistföreningens sty
relse under en lång period, botanisten Arthur Hjelt, Helsing
fors och doktor Einar Key, Stockholm, hörde till Medstugans 
gäster.134 Medstugan bildade ramen kring ett på en gång infor-
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mellt och ritualiserat sällskapsliv. Männen var sportklädda och 
bar jägarhatt, stickade strumpor och grova skor. Kvinnorna 
långa kjolar, vidbrättade hattar och höghalsade blusar. 

Maten producerades till stor del på gården. Mjölk, smör, ost 
och kött hämtades från ladugården, fågel och fisk från skogen 
och sjöarna. Svenska jägarförbundets nya tidskrift rapporterade 
1886 att jaktbytet i Medstugan blev 200 fåglar.135 Fyra år sena
re blev det 510 fåglar.136 

Vardagslivet vid Medstugan förlöpte, liksom vid Skalstugan, 
som på en vanlig fjällbondgård. Liljevalch anställde duktiga 
män och kvinnor, som ansvarade för jordbruket, mejeriet och 
den lilla poststationen, som var inrymd i rättarbostaden. Dess
utom anställdes personer under kortare och längre perioder, 
t ex vid höskörd och slakt. När Liljevalch var där anställdes 
också byborna som ripbärare, kuskar, husor och städerskor. 
Per Sylvan har i Jämten 1912 givit en initierad bild av Lilje
valch som person och om hans relationer till byborna.137 Han 
framhåller Liljevalchs förtjusning i långa och strapatsrika vild
marksturer och hans intresse för jakt och fiske, men också 
hans omsorg och intresse för byn och dess utveckling. Lilje
valch tyckte om att se sig som den jämtländska fjällbyns store 
välgörare. 

Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909) var född i Stock
holm, som son till affärsmannen Carl Fredrik Liljevalch och 
Margareta Chatarina de la Rose. Han fick en praktisk utbild
ning, först vid Lars Hiertas kontor i Stockholm och senare en 
affärsutbildning i London. Under englandsvistelsen, som vara
de i många år, knöt han kontakter med engelska finanskretsar. 
År 1859 återvände han till Sverige och anställdes vid Bergviks 
sågverk i Hälsingland, ägt av en engelsk bankirfirma. Under 
sin karriär var han verksam på områden av stor betydelse för 
svensk ekonomi: sågverksindustri och gruvhantering (Kloten 
och Grängesberg, Bergvik och Ala). Dessutom Trafikaktiebola
get Grängesberg-Oxelösund, med den s k TGOJ-banan. Han 
utsågs till styrelseledamot i LKAB. Liljevalch var alltså vid 
sekelskiftet en inflytelserik och betydelsefull industriman.138 

Vid sidan om sina ekonomiska affärer hade Liljevalch många 
andra intressen, bl a jakt och fiske. Han beskrivs som en två
meters man med böljande skägg, försynt, nästan blyg. Lilje
valch kallades i familjekretsen för Bull och av medstuguborna 
för Grossen. Han var också medlem av STF från 1890. Anders 
Zorn målade inte mindre än tre porträtt i olja av C F Lilje
valch.139 Ett hänger i Statens porträttsamling, Gripsholms slott. 
De två andra har skingrats men tillhörde tidigare Grängesbergs
koncernen respektive egendomen Saltskog, Liljevalchs privat
bostad under flera decennier. 

Medstugans byggherre: C F 
Liljevalch. Oljemålning av 
Anders Zorn 1906. 
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Garden Saltskog ligger mellan Södertälje stads utmärker och 
Tveta sockens allmänning. Den har tidigare tillhört släkterna 
Lovisin, Gyllenstierna, Dufva och Tamm. När Liljevalch 1881 
förvärvade Saltskog lät han uppföra en ny huvudbyggnad.140 

Vem som gjorde ritningarna är obekant, men 1899 byggdes 
huset till, och denna gång var det arkitekt Sigge Cronstedt som 
fick uppdraget. Cronstedt ritade samtidigt en mindre villa i 
närheten av huvudbyggnaden, Villa Elghem.141 Liljevalch lät 
också bygga ladugård, stall och ekonomibyggnader. 

Saltskogs bostadshus är en stor trävilla med oregelbunden, 
långsträckt plan. Varierande gavlar, indragna fasadpartier, olika 
takfall, verandor och utanpåliggande murstock ger huset en 
omväxlande och livlig silhuett, som gör att det påminner om 
ett Victorian Country House, så som det presenterades i The 
Studio under 1890-talet. Byggnaderna ligger i en stor park, som 
Liljevalch lät anlägga, med ovanliga trädsorter, stora stenpartier 
och två nygjorda runstenar med inskriptionerna Bo i ro och 
Hvila. 

Södertälje var under 1880-talet en eftertraktad ort dit många 
sökte sig. Närheten till Stockholm, en badinrättning och goda 
kommunikationer lockade många förmögna familjer till 
Södertälje. Ett alternativ till Stockholms skärgård för dem som 
hade möjlighet att skaffa sig sommarvillor eller för dem som 
ville bo i lantlig miljö. 

När C F Liljevalch reste till Västjämtland första gången var 
det av hälsoskäl, som s k luftgäst. Senare kom han att söka sig 
dit för den rikliga tillgången på skogsfågel och fjällfisk. Lilje
valch förvärvade i Medstugans by sju stycken hemman, hela 
eller delar, under tiden 1891-1906. Det första köpte han av 
bonden Jakob Svensson, därefter grosshandlare Conrad Ham
marströms skogshemman, 1896 delar av Olof Henrikssons 
och Kerstin Persdotters hemman och två år senare ytterligare 
en gård av bonden Henrik Persson. Slutligen förvärvade han 
1906 resten av Olof Henrikssons fjällhemman, som var upp
delat på två ägare.142 Hemmanen gränsade till varandra och 
bildade ett sammanhängande område på drygt 14 000 hektar. 
Större delen utgjordes av skogs- och myrområden, och den 
åkerareal som idag tillhör Medstugans egendom har uppodlats 
av Liljevalch och senare av Jämtlands läns hushållningssäll
skap.143 

C F Liljevalchs namn är för eftervärlden främst förknippat 
med Liljevalchs konsthall i Stockholm, ritad av arkitekt Carl 
Bergsten och färdig 1916. Men det är en institution, som inte 
har någonting att berätta om hans person. Det är till och med 
osäkert om Liljevalch var införstådd med idén. Konsthallen 
byggdes för de medel, som blev över vid boutredningen efter 
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Liljevalch. Den ingick ej bland de vetenskapliga och kulturella 
ändamål, som han nämnde i sitt testamente. Överskottet upp
stod på grund av framgångsrik förvaltning av dödsboets aktier. 

Medstugan däremot var hans hem, visserligen endast under 
delar av året, men miljön och uppbyggnaden av Medstugans 
egendom vittnar om hans intressen och personlighet. Med
stugan skiljer sig från de andra jaktvillorna genom sin uttalade 
lantliga karaktär, som gäller både byggnad och omgivning. 
Medstugan är snarare en borgerlig mangårdsbyggnad i en by än 
en jaktvilla i vildmarken. 

Agi (August) Lindegren (1858-1927) var född i Hudiksvall 
och fick sin utbildning vid Tekniska högskolan och Konst
akademin åren 1877-1885. Han startade eget arkitektkontor i 
Stockholm.144 Vid sekelskiftet var arkitektkåren fortfarande 
en begränsad yrkesgrupp, där de flesta kände varandra. Linde
gren tillhörde föreningen De byggande bröderna, vars medlem
mar var ett antal unga arkitekter, som träffades regelbundet för 
att diskutera arkitektur. Gruppen, som förutom Lindegren 
bestod bl a av Carl Möller, Ludvig Peterson, I G Clason, Fritz 
Ullrich och Gustaf Wickman, fungerade endast ett år, 1888 — 
1889 och ingick senare i den nybildade Teknologföreningen.145 

I Agi Lindegrens efterlämnade arkiv, förvarat i Hälsinglands 
museum, Hudiksvall, finns en brevsamling med brev till 
Lindegren från vänner, arbetskamrater och släkt.146 I det 
oordnade arkivet hittar man också protokollsböcker och andra 
dokument, vilka ger en bild av arkitekten. Ännu har någon 
monografi över Agi Lindegren inte utgivits. I arkivet finns en 
Utlemningsbok, en liten anteckningsbok med svarta vaxpär-
mar, i vilken Lindegren noggrant förde in levererade ritningar. 
År 1885 lämnade han t ex ritningar till ombyggnad av konst
historikern och museimannen John Bottigers sommarvilla, 
Villa Gransäter; i Baggensfjärden, Stockholms skärgård, och 
året därpå kompletteringsritningar för storstuga och bibliotek. 
Åren 1895 och 1896 överlämnade arkitekten förslaget till jakt
paviljong i Medstugans by till beställaren C F Liljevalch. 
Ungefär samtidigt levererade han ritningar till en villa i Upp
sala för professor Hjalmar Sjögren, initiativtagaren till Svenska 
turistföreningen. Och 1897 var ritningarna till Folkets Hus i 
Grängesberg klara, även de beställda av C F Liljevalch. 

För övrigt var Lindegren mest känd som restaurerings
arkitekt: Västerås domkyrka, Klara kyrka i Stockholm, Maria
kyrkan i Sigtuna och Trefaldighetskyrkan i Uppsala samt 
Drottningholms slott är ett urval av hans utförda restaurerings
arbeten. Redan 1893 ritade Lindegren Biologiska museet, som 
redan nämnts, i Stockholm. Genom uppdraget kom han då i 
kontakt med Liljevalch, som också bidrog med en stor summa 



pengar till byggnaden. Det lilla välbekanta museet på Djur
gården, mitt emot Nordiska museet, är en mycket speciell bygg
nad med den norska stavkyrkan som stilistisk förebild. Kon
servator Gustaf Kolthoff och konstnären Bruno Liljefors 
ansvarade för museets utställningar, där djuren presenterades i 
naturtrogna dioramor, en ny epokgörande museipedagogik. 
Byggnaden och utställningarna står fortfarande kvar i samma 
skick, som när de uppfördes för snart hundra år sedan. 

År 1896, alltså det året Agi Lindegren hade ritningarna till 
Medstugan klara, var han 38 år och arkitekt vid Överintendent-
ämbetet och slottsarkitekt på Drottningholm. Året därpå öpp
nades den stora konst- och industriutställningen i Stockholm. 
Lindegren medverkade där med en tillfällig byggnad med forn
nordiska motiv. År 1906 ritade han Gustav Vasakyrkan, en 
centralkyrka i nybarocka former. Lindegren var en eklektisk 
arkitekt med en stor repertoar, visad inte minst i hans restaure
ringar. Hans ritningar till Medstugans jaktvilla är lättlästa, 
tydliga och detaljrika. Det finns inga uppgifter om att arkitek
ten besökt Medstugans by och studerat terrängförhållanden 
och natur på platsen. Men av ritningarna att döma var han väl 
förtrogen med miljön runt den planerade jaktvillan. 

Jaktvillan När Liljevalch år 1908, 70 år gammal, upprättade sitt testamen-
under 1900-talet te var det hans önskan att Medstugans egendom skulle tillfalla 

Jämtlands läns hushållningssällskap. Per Sylvan, då rektor för 
lantmannaskolan på Frösön, utsågs till förvaltare och verkstäl
lande ledamot i den nämnd på tre personer, som förvaltade 
egendomen. Nils Agerberg har i en uppsats (1984) redogjort 
för testamentets innehåll och villkor samt hur hushållnings
sällskapet förvaltat donationen.147 

I testamentet framhöll Liljevalch också att jaktvillan, med 
jakt- och fiskerätt, borde utarrenderas för att bidraga till egen
domens ekonomi. Så blev det också. Först arrenderades den ut 
till Kungl Jaktklubben och senare från 1975 till ett stort norr
landsföretag. 

Jaktvillan besiktigades i oktober 1979 av landsantikvarien i 
Jämtlands län, och tre år senare katalogiserades inventarier
na.148 Villans exteriör är i stort oförändrad, taket omlagt med 
ett modernare takmaterial och vissa fönster utbytta. Interiören 
är delvis förändrad. Sällskapsrum och matsal har fortfarande 
sekelskifteskaraktär med möbler och föremål från Liljevalchs 
tid. Rökrum och veranda är sammanslagna till ett rum, som 
inretts med konferensmöbler. Badhuset står kvar men har 
byggts om till gästrum. Jordbruket är fortfarande i drift, en 
mönstergård för traktens bönder. 
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T h Charles R Hunters jaktvilla i 
Undersåker. Bakom villan skym
tar träbron över Indalsälven. 
Nedan Villa Granliden uppförd av 
grosshandlare Walter Salmson. 
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Två jaktvillor i Åre stationssam
hälle: tv Ellen Lithander-Ficks 
Villa Tottebo och nedan Adolf 
Öhmans Villa Monte Totto. 
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Jaktvillor — en sammanfattning 

Amiral William R Kennedys 
jaktvilla i Landverk med utsikt 
över Ånnsjön och Bunnerfjällen 

Jaktvillorna i Västjämtland tillkom under en kort period vid 
sekelskiftet, och de har också många gemensamma drag. Det 
gäller i första hand för program och planlösning, eftersom 
funktionen överallt var densamma. Under några veckor om 
året skulle villorna ta emot sina ägare och deras gäster, som 
kom för att jaga, fiska och leva friluftsliv, men som samtidigt 
ställde krav på bekvämlighet och komfort. Vad exteriören be
träffar, är villorna mer individuella och olikheterna är stora. 

I Skalstugan, den mest speciella av de jämtländska jaktvillor
na, har arkitekten utgått från befintlig bebyggelse, ett gästgive-
ri med skjutsstation vid den gamla norgevägen nära norska 
gränsen. Skalstugan består av en hel grupp byggnader. Jaktvil
lan, den största av byggnaderna, har en adderad planlösning 
där del fogats till del och där resultatet för tankarna till samti
da Victorian country bouses, naturligt nog med tanke på att 
arkitekten var engelsman.149 Men samtidigt har husgruppen 
kvar sin karaktär av skjutsstation. 

Jaktvillan i Bodsjöedet och Villa Granliden i Åre har också 
oregelbundna planer och sammansatta volymer, men det 
karaktäristiska i dessa byggnader ligger i torn, verandor och 

184 



burspråk. Medstugan och Villa Tottebo i Åre har däremot regel
bundna planlösningar och byggnaderna samlade under stora, 
kraftiga tak. Villa Monte lòtto i Åre är en schweizervilla och 
i Villa Jamtbol, också i Åre, anknöt arkitekten Jacob Gate till 
den timmertradition som är mest känd genom Lars Israel 
Wahlmans Villa Tallom i Stocksund. 

Planlösningen i de jämtländska jaktvillorna följer ofta ett 
bestämt mönster. Matsalen är det största rummet, ofta beläget 
mitt i huset, och med stora breda dörrar förbundet med hall 
och angränsande sällskapsrum. I sin magnifikaste form, som 
t ex i Rensjösätern och Skalstugan, är matsalen en avläggare till 
den engelska hallen, två våningar hög med öppen takstol och 
stor spis eller kakelugn. 

I matsalen samlades jaktlaget, gästerna och familjen till mål
tider, umgänge och fest. Väggarna pryddes av jakttroféer — 
horn av vildren, älghuvuden och uppstoppade fåglar — liksom 
av tavlor med jakt motiv. Ibland finns ren- och älghuvuden 
också på fasaden. 

Gemensamt för villorna är också det stora antalet sov- och 
gästrum. De största villorna har upp till elva sovrum. I några 
av dem finns också badrum och Medstugan och Bodsjöedet har 
friliggande badhus. I anslutning till jaktvillorna, som en mar
kering av deras speciella funktion, ligger hundgårdar och rip-
bodar. Vid Rensjösätern är de inkomponerade i villans arkitek
tur, men annars har de enkla och mer tillfälliga former. 

Trots sina särdrag är de jämtländska jaktvillorna, som hus
typ betraktade, mindre speciella än man kunde vänta. De 
inordnar sig ganska osökt i sekelskiftets borgerliga villabyg
gande, och ansluter sig nära till den arkitektoniska karaktären 
i det sena 1800-talets övriga rekreationsmiljöer, på Västkusten, 
i Stockholms skärgård och i Dalarna. 

Ingegerd Henschen Ingvar, som tidigt skrivit om villastilar 
i Sverige (1928), anser att villan som byggnadstyp framträder 
samtidigt med sommarnöjet omkring 1850.150 Hon ser i den 
tidiga villaarkitekturen tre stilar som existerar sida vid sida: 
cottagestilen, schweizerstilen och den fornnordiska stilen. Det 
är en rimlig indelning, som blir ännu bättre om man talar om 
motivkretsar i stället för stilar och om man tillägger att skillna
derna mellan dem ofta är oskarpa.151 I Henschens efterföljd 
har Elisabet Stavenow-Hidemark, Ann Katrin Pihl Atmer och 
Bo Grandien ytterligare behandlat och exemplifierat denna 
arkitektur.152 

Vilken utveckling arkitekturen genomgår under 1880-talet 
visar bl a Hugo Hörlins planschverk, Moderna svenska villor; 
från 1887. Villorna anknyter med stor rikedom till olika histo
riska epoker. Den eklektiska repertoaren är stor, antikens, 
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gotikens, renässansens och barockens former kommer flitigt 
till användning. Bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, Ernst 
Abraham Jacobsson, Adrian Crispin Peterson och Magnus 
Isaeus har alla ritat villor av detta slag. 

Vid sekelskiftet utvecklades villorna mot ett större format, 
friare planlösningar och modernare former, i anslutning till 
framförallt engelska förebilder. Arkitektnamn förknippade 
med sådana villor är t ex Torben Grut, Lars Israel Wahlman, 
Carl Westman och Ragnar Ostberg. 

Det svenska villabyggandet är alltså grundligt genomgånget 
och det finns ingen anledning att upprepa vad Stavenow-
Hidemark, Pihl Atmer och Grandien skrivit. Jaktvillorna i 
Västjämtland anknyter till denna svenska villatradition från 
sekelskiftet, och bidrager till att göra bilden av 1800-talets villa
byggande fylligare och tydligare. Det märkvärdiga med de 
jämtländska jaktvillorna ligger inte i formspråket som sådant 
utan i dess sammanhang med landskapet, med funktionen och 
med beställarna. För eftervärlden är det kanske förvånande att 
fjällnaturen och det nordliga klimatet inte alls har gett upphov 
till några mer särpräglade arkitektoniska former. Orsaken är 
givetvis den att jakt villorna aldrig var avsedda att användas på 
vintern. Deras tid var sommaren och hösten. Bara ett fåtal av 
ägarna torde ha sett sina jakt villor i snö. 

Däremot representerar jaktvillorna, tillsammans med hotel
len och pensionaten som uppfördes ungefär vid samma tid, 
något i hög grad betydelsefullt för Västjämtland. Här introdu
cerades nya byggnadsformer men också den nya tidens, det 
urbana och industriella samhällets livsformer, synsätt och vär
deringar. 

Det finns i 1800-talets arkitekturhistoria enstaka jakt villor 
som blivit berömda, byggnader som är större och mer spekta
kulära än de jämtländska jaktvillorna, byggnader med mer 
exklusiva byggherrar och jakt villor uppförda i syfte att vara 
idealobjekt. 

Berömdast är jaktvillan Antonin, ritad av Karl Friedrich 
Schinkel och beställd av furst Antoni Radziwiö, ståthållare 
över det preussiska storhertigdömet Posen.153 Den ligger ca 15 
kilometer söder om Ostrów, nuvarande Polen. Schinkel fick i 
uppdrag att rita en jaktvilla, som var någonting mer än en till
fällig jägarbostad. Där skulle finnas både bibliotek och ett litet 
museum. Det blev en byggnad långt över det vanliga. Rit
ningen tillkom i nära samarbete med beställaren och villan 
stod klar 1824.154 

Jaktvillan är en åttkantig centralbyggnad med fyra flyglar. 
Mittkroppen är en oktogon som inrymmer en matsal i tre 
våningar. Runt väggarna löper balkonger burna av kolonner. 



Taket bärs upp av en väldig mittpelare som samtidigt är mur
stock för den öppna spisen. Den är prydd med jakttroféer och 
med vaser i antika former. Tre av flyglarna inrymmer gästrum, 
den fjärde är trapphus. 

Furst Radziwitts jaktvilla byggdes i trä och placerades på en 
utvald plats med storslagen utsikt över ett skogsområde. Okto-
gonen täcks med ett stort, pyramidformat tak uppburet av en 
konsolfris och krönt med en lanternin. Fasadens formspråk 
med pilasterordning leder tankarna till tidens stenarkitektur. 

Zofia Ostrovska-Kçbîowska anser i en nyligen utkommen 
bok om Schinkel och polackerna, att Antonin är en av 
1800-talets originellaste byggnader.155 I vart fall kan man säga 
att den är en djärv tillämpning av det klassiska centralbygg-
nadstemat på en byggnad med ovanlig funktion. 

En annan berömd jaktvilla uppfördes i Rominten, Ostpreus
sen, i närheten av Memel — nuvarande Klaipéda — av kejsar 
Wilhelm II. Ritningarna är publicerade i Norsk teknisk tid
skrift, 1893. 

Jaktvillan i Rominten ansluter till traditionell norsk träarki
tektur, men också till schweizervillan vars formspråk inte bara 
var schweiziskt utan allmäneuropeiskt. Dess kraftiga sockel
våning, karaktäristiska gavlar och utskjutande tak kom till 
användning från alpområdet i söder till Jämtland i norr, från 
Norge i väster till Ryssland i öster. Möjligen har arkitekten 
också inspirerats av högloftshuset: en mittbyggnad i en våning 
och sidobyggnader i två. 

Vid ett par tillfällen kring sekelskiftet hade kejsar Wilhelm 
besökt Kristiania (Oslo), tillsammans med Oscar II, och blivit 
förtjust i den byggnadsstil, "dragestil", som hotellen och sana
torierna på Holmenkollen representerade, de flesta ritade av 
arkitekt Holm Munthe, utbildad i Tyskland, och hans elev Ole 
Sverre. Munthe fick kejsarens uppdrag att rita jaktvilla, 
1891.156 

Arkitekt Holm Munthe ritade ytterligare en jaktvilla, som 
påminner om villan i Rominten, om än mindre. Den beställdes 
av Maurentius Thams 1898 och uppfördes i Meldal inte så 
långt från Trondheim. Villan fick namnet Fjellheim.157 Bestäl
laren var ägare till ett stort sågverk och en fabrik som tillverka
de monteringsfärdiga hus, och som var belägna på Orkdals-
0ra.158 Thams ägde också under en period Huså bruk i 
Västjämtland. 

År 1881 deltog Ekmans snickerifabrik med en monterings-
färdig jakt villa ritad av arkitekt Frans Lindskog, i den stora 
industri- och slöjdutställningen i Malmö. Villan är avbildad i 
Ny illustrerad tidning samma år.159 Enligt tidningen var jakt
villan besläktad med den villa, som belönats med guldmedalj 
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vid Parisutställningen 1878, det så kallade Svenska huset, även 
det ritat av Lindskog.160 Tidningen meddelade också att jakt
villan sålts i flera exemplar och det förefaller också som om 
den blivit en framgång för Ekmans snickerifabrik. 

Malmövillan hade kvadratisk plan och materialet var liggan
de knutat timmer i undervåningen på vilken en starkt ut-
kragad övervåning i resvirke vilade. Taket kröntes av en kraftig 
lanternin, ornerad kambräda och drakhuvuden. Verandor och 
svalgångar öppnade sig åt varje väderstreck. Byggnaden hade 
två rum, ett i vardera våning. 

Jaktvillan förekommer senare flitigt i företagskataloger och 
reklamtryck, dels i sin ursprungliga version, dels något föränd
rad. Bo Grandien diskuterar i Rönndruvans glöd, (1987) den 
konstnärliga upphovsmannarätten till jaktvillan och Svenska 
huset,161 De företer stora likheter med Carl Curmans villa i 
Lysekil, som troligen ritats av Curman själv tillsammans med 
Hugo Hörlin, och som tillverkats av Ekmans snickerifabrik. 

En annan omtalad prefabricerad jaktvilla visades också på en 
utställning, den i Bergen 1898. Jaktvillan tilldelades utställ
ningens högsta utmärkelse. Villan var tillverkad av Firmaet 
Jacob Digre, Trondheim. Arkitekten är okänd. Efter utställ
ningen flyttades den till Oslo, byggdes till och revs slutligen 
under 1960-talet. Jaktvillan är noggrant beskriven av Stephan 
Tschudi-Madsen.162 

Den ursprungliga versionen bestod av två huskroppar som 
ställdes vinkelrätt mot varandra. Den ena i två våningar, den 
andra i en. Huset stod på en hög sockel, taket utskjutande, och 
huvudingången var placerad på gaveln. Taket pryddes av drak
huvuden, nockspira och kambrädor. 

Av visst intresse är också den jaktpaviljong som Fredrik 
Wilhelm Scholander ritade 1858 för Erik Seth Adelswärd på 
Adelsnäs i Östergötland.163 Den uppfördes aldrig, men rit
ningarna visar en liten träbyggnad med huvudingången place
rad på ena gaveln, markerad med tre bågöppningar i trifo-
lieform. 

Trots namnet jaktpaviljong upptas byggnaden endast av en 
stor sal eller gästabudshall med öppen takstol. Paviljongen var 
planerad att ligga i närheten av herrgårdsköket och övernatt
ning var det aldrig frågan om. 

På ritningen antecknade Scholander "Esquisse till Jagtpavil-
jong", och samma formulering använde Adrian Crispin Peter
son nästan trettio år senare, när han ritade Rensjönäset beställd 
av Oscar Dickson. I detta fall rymmer jaktpaviljongen elva 
stora sovrum, matsal och entréer, och begreppet är alltså föga 
exakt. Jaktvillan som byggnadstyp är svår att få grepp om, och 
den har knappast en sammanhängande historia. 



VI. 

TÜRISTERNAS JÄMTLAND 
OCH JÄMTLÄNNINGARNAS
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Föregående sida: Sommarfest 
på Östra platån framför Åre 
Fjällgård. I bakgrunden Ren
fjället. 

Turisternas Jämtland sådant det växte fram under 1800-talets 
slut och början av 1900-talet var en miljö för folk utifrån och 
långt bortifrån: för grosshandlare från Stockholm, sågverks
ägare från Sundsvall och för rika engelsmän. En miljö för den 
nya överklassen, formad för deras behov och deras ideal. Det 
var inte, som i andra delar av Sverige, industrialismen som för
ändrade bebyggelsen utan turismen. Men byggnaderna kan 
sägas vara en följd av industrialismen, om man till följderna 
räknar att allt fler stadsbor önskade tillbringa fritiden fjärran 
från staden, utan att de behövde ge upp sina krav på att bo 
vackert och komfortabelt. För dem som hade pengar öppnades 
nya möjligheter. Denna samhällsförändring får i Västjämtland 
mycket påtagliga uttryck i den byggda miljön. I en trakt där 
boningshusen bestod av knuttimrade enkelstugor och par
stugor, ibland inte ens rödmålade, eller av hus med korsformad 
eller sexdelad plan, uppfördes under några decennier i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet byggnader med nya funk
tioner och av en helt ny karaktär. Det är jaktvillor, kurhotell 
och pensionat men även järnvägsstationer, fjällhyddor och 
fjällstationer. 

I Sverige driver den begynnande turismen fram en särskild 
organisation, Svenska turistföreningen, och den kommer i sin 
tur att stimulera turismens utveckling, i synnerhet i fjälland-
skapen. Läkarkårens tilltro till luftterapin är en annan faktor 
som påverkar utvecklingen av resande och turism i Västjämt
land. 

Turistanläggningarna i Västjämtland tillkom genom initiativ 
av enskilda personer och organisationer utifrån. Aktiebolags
konstruktionerna blev avgörande för hotellens och bergbanans 
tillkomst i Åre, men även för de markförvärv som gjordes för 
att uppföra jaktvillorna. 

Kommunikationernas utveckling var en avgörande förutsätt
ning för turismens utveckling i Västjämtland. Tvärbanan från 
Ånge till Storlien och Trondheim betydde, att landskapet öpp
nades och blev tillgängligt och känt för andra svenskar, men 
även för utländska turister, främst engelsmän, som kom med 
båt till Trondheim och som tidigare stannat i Norge. 

Den nya arkitekturen med de främmande byggnadsformerna 
introducerades av en liten grupp arkitekter söder ifrån, som 
var välutbildade och redan etablerade yrkesmän. De hade nära 
relationer till sina beställare och delade deras värderingar. 
Byggnadsformerna var nya i Jämtland men ingalunda i de 
centralt belägna bygder, som tidigare under 1800-talet börjat 
exploateras för borgerskapets fritidsliv. I arkitekternas efter
följd arbetade sedan de lokala byggmästarna, som hade deltagit 
i uppförandet av villorna och hotellen. De arkitektritade, 
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moderna byggnaderna blev deras förebild, när de själva skulle 
tillgodose de lokala beställarna. Men den nya arkitekturen får 
också tillskrivas den nya sågverkstekniken. De gamla, tunga 
timmerbyggnaderna blandades med lätta, luftiga plankhus 
med verandor och lövsågeri. Många lokala sågverk levererade 
virke till hotell och pensionat, men flera grosshandlare i trä-
varubranschen tog material från egna sågverk. Vid uppförandet 
av Skalstugans jaktvilla och de byggnader som hör till den, 
anlades i närheten tom ett särskilt sågverk uteslutande för 
detta bygge. De monteringsfärdiga husen, t ex Rensjösäterns 
jaktvilla, Hotell Åreskutan, den lilla jaktvillan i Åre och Kungl. 
Jaktklubbens jaktvilla i Gröndalen, är också resultat av trä
varuindustrins tekniska utveckling. 

Redan från början tedde sig jaktvillorna som märkvärdiga 
hus, men det är i första hand landskapet och sammanhanget 
som gör dem märkvärdiga. Om samma villor byggts i Djurs
holm, i Jonsered, i Stockholms skärgård eller på Västkusten 
skulle de tett sig mer ordinära. Villorna i Västjämtland ligger 
utspridda på ett stort område, vid sekelskiftet karaktäriserat 
som ödemark. De flesta uppfördes under strapatsrika och 
obekväma förhållanden av byggherrar bosatta långt från bygg
platsen. Jaktvillorna har alla ett gediget utförande. Formsprå
ket varierar. Likheten ligger i programmet, dvs funktionen. 

Jaktvillorna är nu hundra år eller på väg att bli det. När de 
uppfördes skiljde de sig i allt från omgivande bebyggelse, till 
skala, proportionen, färgsättning, fasaduttryck och planlös
ning. Burspråk, glasade verandor, utkragade övervåningar och 
dekorativa paneler fanns inte i den traditionella bebyggelsen. 
Alla dessa inslag finns inte i ett och samma hus, men tillsam
mantaget karaktäriserar de det nya och främmande. Trots 
denna avvikelse har jakt villorna sällan inverkat på äldre bebyg
gelse, eftersom de flesta ligger avsides och isolerat. 

Arkitekterna, både för jaktvillor och hotell, utgjorde en liten 
grupp med kontor i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. 
Enstaka uppdrag hade Adrian Crispin Peterson, Frans Lind
skog, Agi Lindegren och Jacob J:son Gate, medan flera upp
drag gick till Per Benson och Sigge Cronstedt. Per Benson är 
särskilt intressant, eftersom han härstammade från Västjämt
land, och som arkitekt fick två stora uppdrag i Åre: Grand 
Hotells restaurang och Nya Grand Hotell. Sigge Cronstedt 
ritade bergbanans byggnader. 

Per Olof Hallman har också en plats bland arkitektnamnen 
genom sitt förslag till centrumplan och anläggningar i Åre och 
naturligtvis också Karl Güettler, även om hans stora insats 
kom något senare. Hallmans storslagna planer förverkligades 
endast till en del, men hans grundidéer utvecklades av arkitek
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terna Wilhelm Klemming och Karl Güettler. Vid sidan om de 
svenska arkitekterna bör Charles Edward Powell nämnas, Sir 
George Gilbert Scotts elev, med arkitektkontor i London. 
Flera uppdrag fick också sundsvallsarkitekten Per Österlund, 
även om han hade svårt att hävda sig i samband med de stora 
hotellbyggena. Hans insats begränsades till mindre byggnader, 
framför allt pensionat. 

De byggmästarritade villorna hade förutom arkitektritade 
villor även mönsterböcker som förebild. Av de ritande bygg
mästarna var Mårten Ohlson den främste. Vid sin tidiga bort
gång var han på väg att uppnå ställningen som Västjämtlands 
ledande byggmästare med hotell och pensionat som specialitet. 
Christen Andersson från Björnänge har också genom med
verkan, som byggmästare vid Medstugan och Hotell Åreskutans 
Paviljong och som ritande byggmästare för jaktvillan i Visjön, 
bidragit till den nya miljöns utformning. 

Fem av tjugofem jaktvillor var ursprungligen äldre man
gårdsbyggnader, som genom om- och tillbyggnad anpassades 
till sin nya funktion. Tre av dem ägdes av engelsmän: Percy F 
Luck, Charles R Hunter och William Kennedy. 

Åre kallas i flera tidningsartiklar från sekelskiftet för ett 
svenskt Davos. Det finns klara likheter mellan dessa orter, både 
i deras läge intill fjäll och sjö och i den snabba förvandlingen 
från bondby till internationellt turistcentrum. Det var på båda 
orterna i första hand den höga, rena luften som lockade kur
gästerna, ofta kallade luftgäster. Senare kom de turister som 
sökte rekreation i fjällvandringar, skidåkning, bobsleigh, 
curling och avkoppling i dans och sällskapsliv. 

Ett mer närliggande jämförelseobjekt är Holmenkollen. Där 
finns ingen fjällterräng men väl ett vidsträckt skogsområde på 
branta sluttningar i Nordmarka strax norr om Oslo. Någon 
jämförelse mellan Holmenkollen och Åre förekommer visser
ligen inte i källmaterialet, men ligger ändå nära till hands. 

Upp mot Holmenkollen ledde såväl en serpentinslingrande 
landsväg, som en år 1898 invigd elektrisk spårväg. Flera stora 
hotell byggdes uppefter sluttningen, de flesta ritade av arkitek
terna Holm Munthe och Ole Sverre.1 Holmenkollens turist
hotell Peisestuen och utsiktstornet Besserudstarnet uppfördes 
1889 och Frognerseterens hovedrestaurang två år senare, alla 
byggnaderna ritade av arkitekt Holm Munthe. 

Holmenkollens turisthotel brann ner redan 1895 men uppför
des på nytt året därpå av Munthes elev Ole Sverre. Även det 
hotellet brann 1914. Samma arkitekt ritade också Voksenkollen 
Sanatorium, färdigt 1900 och nerbrunnet fjorton år senare. På 
sluttningen uppfördes ytterligare ett sanatorium av arkitekt 
Baltazar Lange år 1894 (idag Holmenkollen Park Hotell). Alla 

192 



byggnaderna representerar "dragestilen" en norsk träbyggnads
stil med motiv från allmogetradition och stavkyrkor. Stilen 
blev vanlig på 1890-talet, främst i byggnader för turister, och 
den benämns ibland också "Holmenkollenstil".2 

Jämförelsen mellan Holmenkollen och Åre gäller mera hel
heten än delarna. Det gemensamma var målet att skapa ett kon
centrerat hotell- och rekreationsområde i ett kuperat landskap. 
Likheten hittar man också i dragningen av spårvägslinje och 
bergbana uppför branta sluttningar. Skillnaden hittar man i 
byggnaderna. I Norge var hotellen uppförda i en enhetlig stil, 
det ena hotellet kunde knappast skiljas från det andra. I Åre 
var det i stället olikheten som var påfallande och skalan var 
blygsammare. I motsats till flertalet hotell i Holmenkollen, 
har hotellen i Åre skonats från större bränder och finns fort
farande kvar. 

De första hotellen i Åre eller kurhotellen som de kallades i 
annonser och broschyrer är representativa exempel på 
1800-talets träarkitektur sådan den förekom i rekreationsmiljö
er i Sverige, t ex i Rättvik, Lysekil och Kinnekulle.3 Formerna 
var hämtade från nygotik, nyrenässans och från den så kallade 
schweizerstilen. Åres äldsta hotell, Hotell Åreskutan, i dess 
första version uppfört 1895, var troligtvis ett monterings-
färdigt hus. Hotellet hade drag av schweizerhus, med breda 
gavelpartier, hög sockelvåning och långt utskjutande tak. Två 
år senare fick Åre sitt andra hotell, Grand Hotell, som upp
fördes efter arkitekt Frans Lindskogs ritningar. Han arbetade 
fram ett stort trevånigt trähus med markerat mittparti, rund-
bågade fönster och frontespis. I det tyska handboks verket, 
Handbuch der Architektur, band VI:2, finns i mängden av redo
visade byggnader, låt vara i ett större format, flera hotell som 
erinrar om Grand Hotell i Åre. 

Nästa expansiva byggnadsperiod inträffade under tiden 
1908-1912. Bergbanan och samtliga byggnader som hörde 
samman med den samt restaurangen Fjällstugan uppfördes efter 
arkitekt Sigge Cronstedts ritningar. Han anknöt dels till den 
lokala byggnadstraditionens härbren och dels till de aktuella 
engelska förebilderna, t ex arkitekterna Arnold Michells och 
M H Baillie-Scotts arbeten. Erik Lundberg har utförligt skild
rat de ledande engelska arkitekterna och deras arbeten i Arki
tekturens formspråk, del 10 (1961). 

Ytterligare två hotellbyggnader tillkom, båda ritade av arki
tekt Per Benson. Hotellen har, trots den mindre skalan, tydliga 
likheter med Ulricehamns Vintersanatorium ritat av arkitekt 
Viktor Fagerström och taget i bruk 1909 samt med hotell Pers
borg i närheten av Rättvik, ombyggt 1913 efter I G Clasons 
och Albert Coletts ritningar. 

193 



Den drivande kraften bakom utvecklingen var främst C O 
Rahm, ingenjör från Djursholm. Han kom till Åre 1903 som 
turist, som skid- och friluftsentusiast. Inspirerad av turismen 
i Davos, bildade han 1908 Årebolaget, med kapitalstarka aktie
ägare, de flesta från Djursholm och Stockholm, för att utveckla 
Åre till en stor, internationell turistort. 

Tidigare, 1895, hade Åre Turist- och Kurorthotell Aktiebolag 
bildats, av personer med lokal anknytning. Aktieägarna var 
stationsinspektoren i Åre, provinsialläkaren i Mörsil och ett 
antal grosshandlare och affärsmän i Östersund. 

Vid sidan av dessa två bolag bör också några privatpersoner 
nämnas, som viktiga drivkrafter för turismens utveckling i 
Åre. Josefina Fresk och Ellen Ruuth som drev pensionatsrörel
se, men framför allt Kristina Hansson som lät uppföra det 
första hotellet, Hotell Åreskutan. Slutligen Ture Marcus som 
1912 lät bygga Nya Grand Hotell, det sista hotellet som restes 
under Åres första utvecklingsskede som turistort. 

Det är tveksamt om det någonstans i Sverige finns ett mer 
koncentrerat område, där man lika bra som i Åre, kan studera 
hotellbyggnader från turismens tidigaste år. Men detta studium 
är inte lätt, då om-, till- och nybyggnader har skett de tre 
senaste decennierna. År 1969 tillsattes en utredning om Åre 
som turistort. Den kallades, för att anknyta till traditionen, 
det andra Åreprojektet. Ett resultat av den blev att en kabin
bana, av kontinental typ, byggdes. Under 1960-talet anlades 
också en ny tvåfilig europaväg genom Västjämtland och i Åre 
bryter den genom samhället något högre upp än den gamla 
landsvägen till Norge och delar samhället på ett olyckligt sätt. 
Ändå hade länsarkitekt Gösta Rollin redan 1936 hävdat vikten 
av, "att bebyggelsen ej utvecklas så att den avskär den direkta 
förbindelsen mellan centrum och den omgivande naturen".4 

I slutet av 1980-talet, nästan hundra år efter det att den första 
hotellbyggnaden uppfördes, genomgår Åre på nytt en genom
gripande förändring. Inne i centrum reser sig stora, höga bygg
nader med bostadsrätter, butiker och annan service för turis
terna. Utanför centrum har stugbyar och liftsystem byggts 
upp. 

Fram till 1890-talets slut var Mörsil Västjämtlands mest väl
kända turistort, i första hand inriktad på lungsjuka gäster. Men 
sanatorierna, tre till antalet, betraktades vid denna tid mera 
som pensionat än som vårdinstitutioner. De flesta byggna
derna uppfördes i traditionella jämtländska byggnadsformer. 
Endast inredningen var anpassad till den nya funktionen, kam
pen mot smittan. 

Sanatoriernas läge, i södersluttning mot Indalsälven, var både 
avskilt och centralt. Trots att de låg i närheten av järnvägs-



Stationen kändes de avskärmade mot yttervärlden genom den 
skogsridå som omgav dem. 

Kunskapen om tuberkulossmittan och möjligheten att be
kämpa den var vid sekelskiftet mycket begränsad. Svenska 
Läkarsällskapet ägnade åtskilliga konferenser och möten i 
slutet av 1800-talet åt tuberkulosfrågan och man tillsatte utred
ningar för att kartlägga sjukdomens spridningsvägar och 
behandlingsformer.5 

Mörsil har en plats i den svenska medicinhistorien genom 
att här öppnades Sveriges första sanatorium, kallat Helsan. I 
det Hallwylska katalogverket anges att grevinnan Wilhelmina 
von Hallwyl 1889 lät uppföra ett sanatorium för tuberkulos
sjuka ljusnebor.6 Helsan var ett bolagssanatorium. Två år senare 
öppnades Mörsils sanatorium av doktor Torkel Horney och 
hans svärfar Jon Jonsson Mankel. Horney var specialistutbil-
dad och behandlingsformen densamma som vid de stora tyska 
sanatorierna Görbersdorf och Falkenstein. Horneys sanato
rium har ofta angetts som Sveriges första sanatorium, men det 
tillkom ett par år efter Helsan. 

Åre centrum med bergbanans 
stationshus från 1910 och 
1980-talets mest påfallande 
tillägg till det gamla centrum: 
Freestylehuset från 1987 (ritat 
av Jörgen Grönvik). 
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År 1908 beslutade riksdagen att landstingen skulle ansvara 
för sanatorievården. Då hade man i Mörsil redan bekämpat 
sjukdomen i nära 20 år. Sanatorierna var väl integrerade i sam
hället och det finns också källor som visar, att ortsborna var 
väl informerade om smittorisker och om hur patienterna/ 
gästerna borde bemötas. Paradoxalt nog förlades länssanatoriet 
till Östersund, överraskande eftersom man annars medvetet 
lade sanatorierna på landsbygden. Det innebar att Mörsil miste 
sin roll som luftkurort. Två av sanatorierna blev visserligen 
kvar, Horneys ända fram till 1943, men de kom att drivas i 
mindre skala. Samtidigt expanderade Åre och tog så småning
om över rollen som turistcentrum. 

Storlien skiljer sig från såväl Mörsil som Åre genom att där 
inte fanns någon bebyggelse före järnvägsepoken, så när som 
på en fäbod. I ren vildmark byggde man en järnvägsstation 
med hotell samt lokaler för tullmyndigheter. Storlien fick 
dock mycket snart ett gott rykte som kurort genom att en
köpingsdoktorn Ernst Westerlund öppnade sommarpraktik, i 
ett hotell uppfört 1888 av en norsk köpmansfamilj. Wester-
lunds verksamhet kom att pågå i nära tre decennier. 

Nu finns ett stort, kontinentalt högfjällshotell i Storlien som 
kan sägas ha vuxit fram ur det lilla norska hotellet, även om 
det har ett annat läge högre upp på fjällsluttningen. Någon 
nyetablering har inte skett, vilket möjligen kan bero på att 
markägarförhållandena är desamma som år 1888. Det innebär 
att till högfjällshotellet hör ett stort markområde på 8 000 
tunnland jord, dvs nästan hela Storlien. 

Samhället har bevarat sin karaktär från kurortstiden. Visser
ligen finns nu slalombackar med liftsystem och sådant som 
hör till modern vinterturism, men Storlien är fortfarande en 
plats där man, sommar som vinter, går på tur och andas frisk 
och hälsosam luft. 

I Västjämtlands högfjällsområde, kring Sylmassivet, lät 
Svenska turistföreningen i början av 1890-talet uppföra några 
mindre byggnader. De var enkla och anspråkslösa timmerhus, 
avsedda för tillfälliga övernattningar, uppförda av ortsbor. 
Något senare restes ett monteringsfärdigt hus i dalen strax 
nedanför Sylmassivet. Ett liknande hus hade Kungl Jaktklub
ben 1891 låtit uppföra i närheten av Gröndalen. 

De turister som nyttjade turistföreningens hyddor var till en 
början mycket få. Dit lockades vandrare som medvetet sökte 
äventyr och strapatser och de som hade råd att anlita ortsbor 
som vägvisare och bärare. Tillförlitliga kartor över området 
kom först i början av 1900-talet. 

Att turistföreningen etablerade sig i högfjällsområdet var 
helt i linje med föreningens målsättning och med medlemmar

196 



nas ideal. Men de flesta STF-turister tog in på pensionat och 
hotell efter järnvägen, varifrån de gjorde dagsutflykter upp till 
Åreskutan eller till fjällbyar och fäbodar i lågfjällsområdet. I 
Västjämtland var dessa stora lågfjällsområden norr om järn
vägen redan i mitten av 1890-talet uppköpta av privatpersoner, 
dvs ägarna till jakt villorna, och därmed undantagna från ex
ploatering. Turistföreningen fick hålla till godo med den mark 
som blev över. 

Med landskapets tradition hade denna nya miljö inte mycket 
att göra. Förebilderna var internationella men på ett ganska 
vagt och opreciserat sätt. Folklivet och folkkulturen spelade 
inte heller någon större roll för turismen. I Jämtland var land
skapsbilden den turistiska attraktionen. I Dalarna däremot var 
exploateringen av den lokala kulturen omfattande. Dansupp
visningar, kyrkbåtsrodd, bygdespel och servitriser i folkdräkt, 
karaktäriserade den tidiga turismen kring Siljan.7 

An mer främmande än byggnaderna var dock den livsstil 
som främlingarna förde med sig. Män i knäbyxor och vandrar-
skor, kvinnor i klockade yllekjolar och vidbrättade hattar med 
band, vandrade omkring med ränsel och vandringsstav. Turis
men förde alltså med sig en ny stil, som även slog igenom i 
modevärlden. År 1911 annonserade varuhuset Nordiska kom
paniet, NK, i Stockholm i Dagens Nyheter: "För Åreveckan! 
Herr- och sportkostymer af grå vadmal från 25 kronor."8 

Livet i jaktvillorna och hotellen, till vardag och till fest, har 
gett upphov till åtskilliga berättelser som florerar i Västjämt
land. Nästan allt väckte förvåning: konjak- och champagne
leveranser, konservförråd, tedrickande och Percy F Lucks 
4 000 jordgubbsplantor och nya och okända frösorter, leverera
de från Stockholm till jaktvillan i Hoberg. Tom Nickalls tre 
musikanter, som spelade under middagar och fester från en 
speciellt utformad balkong i Skalstugan blev stående samtals
ämne i bygden. 

Turisternas ankomst var också en stor tilldragelse, speciellt 
när jaktvillornas ägare anlände. Deras vidlyftiga bagage och 
åtföljande beställningar på hästdroskor och packhästar, ansågs 
som överdrivna och väckte uppmärksamhet men också en 
smula munterhet. 

"Jämten i Jämtland och turisten i Jämtland företräder lik
som två världar, som icke ha mycket kontakt med varandra." 
Så avslutas uppsatsen "Jämten. En folkpsykologisk skiss", i 
STF:s årsskrift 1934.9 

Så har också västjämtarna själva haft föga inflytande på den 
tidiga turismens utveckling i de trakter som detta arbete hand
lar om. Turisternas Västjämtland byggdes upp av andra än av 



jämtlänningarna själva. Redan ordet turist var socialt värde
laddat. Själv ansåg sig turisten vara berest, världsvan och ny
fiken, medan ortsborna såg turisten som en egendomligt klädd 
figur som gick och slog dank. Någon konfrontation har det 
dock aldrig varit frågan om. Västjämtarna har en lång tradition 
av umgänge med främmande människor. I traditionen ligger 
en trygghet. Medeltidens pilgrimer, norska och jämtska for
bönder, ämbetsmän, tidiga resenärer, blomsterherrar och luft
gäster avlöstes vid sekelskiftet av en växande skara turister. 
Resenärerna Friedrich Wilhelm Schubert och Ernst Moritz 
Arndt, har båda charmerats av västjämtarnas gästfrihet och 
stolthet. Olåsta dörrar och dukade bord fanns i varje bondgård 
och även okända gäster hälsades välkomna. 

I någon mån blev dock också västjämtarna tidigt indragna i 
hotellägarnas verksamhet. Slädpartier med vinglögg och drag
spelsmusik ingick i hotellens utflyktsprogram med Tännfor-
sen och Ullådalen som populära mål. Julotta med fackeltåg till 
Åre nya kyrka i Duved var återkommande arrangemang, som 
ortsborna mot betalning svarade för.10 Fäbodarna på södra 
sidan av Åresjön, som vid sekelskiftet låg tätt, var också ut
flyktsmål, där turisterna köpte mjölk och nykokt messmör. 
Närheten till Åre och kontakten med fäbodfolket gav trygghet 
för de ovana vandrarna. Både stakade leder och turistkartor var 
ovanliga fram till 1900-talets början. 

Spelade då turismen någon ekonomisk roll för västjämtarna? 
Följande uppgifter från 1895 års mantals- och taxeringslängder 
för Åre socken, Jämtlands västra fögderi, ger en uppfattning 
om antalet sysselsatta med beskattningsbar inkomst.11 

Jordbrukare 163 personer 
Arbetare 157 
Anställda inom Statens Järnvägar 48 
Verksamma inom handel och hantverk 24 
Verksamma inom hotellnäringen 4 

Till gruppen jordbrukare hör 97 bönder och 66 torpare. 
Handöls täljstensaktiebolag svarade för de flesta anställda arbe
tarna. Av de fyra personer inom turistbranschen med beskatt
ningsbar inkomst var två hotellägare, Jenny Selander, Storlien 
och Kristina Hansson i Åre, en hotellförman och en uppassare. 
Den låga siffran beror på, att den avser endast helårsanställda. 
Till detta bör därför läggas säsongsanställd hotell- och restau
rangpersonal: kokerskor, städerskor, snöskottare, baderskor 
och vaktmästare. Dessutom de som hade hand om transporter
na mellan järnvägsstationer och hotell och de som svarade för 
utflykterna. Om deras antal lämnar mantals- och taxerings
längder inga uppgifter. Slutligen måste de affärsmän och bön



der som levererade livsmedel till hotellen fått ökade inkomster. 
Ytterligare en person borde räknas in i turistnäringen, näm
ligen Albin Wettergren, ägaren till Jernvägsrestauranten i Åre, 
men som stationsinspektor räknades han i längderna till an
ställda inom Statens Järnvägar. 

De för trakten stora byggena erbjöd naturligtvis också arbets
tillfällen. Hur många som varit engagerade är omöjligt att fast
ställa eftersom räkenskapsböcker och anteckningar inte beva
rats eller aldrig funnits. Med hjälp av skjutsjournaler kan man 
ändå få fram, att till Skalstugan reste under byggnadstiden från 
november 1889 till september 1890, sex hantverkare flera 
gånger mellan Duved och Skalstugan och en byggmästare 
Andreas Hansson, kom regelbundet från Östersund till Skal
stugan.12 Härtill räknas bönder och torpare, som bidrog med 
skjutsar och eget arbete. Arton år senare visar mantals- och 
taxeringslängderna, att 13 personer var heltidsanställda inom 
hotellnäringen enbart i Storlien och Åre.13 

Vilken typ av byggnader uppförde västjämtarna själva vid 
samma tid? Två stora och viktiga byggnader, med helt olika 
funktion, tillkom. Åre nya kyrka, numera Duveds kyrka, och 
handlare Johan Mårtenssons affärshus i Åre. Det byggdes även 
nya mangårdsbyggnader av den traditionella typen, men det 
finns också nybyggen från sekelskiftet som leder tankarna till 
Ivar Tengboms och Ernst Torulfs förslag till "Småbruk i Jämt
land", som i början av 1900-talet presenterades i bokverket 
Svenska Allmogehem (1909). Det trycktes.i 60 000 exemplar 
och fick därmed en stor spridning över hela landet. Tengboms 
och Torulfs förslag framhäver och anknyter till det för bygden 
karaktäristiska i plan, material och färg. 

Johan Mårtenssons affärshus, uppfört vid norgevägen strax 
ovanför järnvägsstationen, är det första privatbyggda hus som 
avviker från den lokala byggnadstraditionen, uppfört troligen 
1888. På ett foto från Åre ser man järnvägsstationen, invigd 
1882 och affärshuset under uppbyggnad. Granntomten där 
Kristina Hansson 1895 uppförde Hotell Åreskutan är obe
byggd. Mårtenssons affärshus är till både plan och exteriören 
en kopia av Edelsvärds stationshus, ett tvåvånings trähus med 
sadeltak och rektangulär plan. På övervåningen hade ägaren 
sin bostad, som inspektören i stationshuset. Väntsal och bil
jettkontor utgjorde försäljningslokaler i affärsbyggnaden. 
T o m det lilla skärmtaket mot perrongen på stationsbyggna
den får här sin uppgift ovanför skyltfönstret mot norgevägen. 

Edelsvärd tillmätte, som tidigare nämnts, de små stationerna 
betydelse. Han skrev i Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör-
vetenskapy att de små stationerna var föredöme för privata 
initiativ och som han senare uttryckte det: "Då stationshus, 



Johan Mårtenssons affärshus 
vid landsvägen till Norge. Nere 
vid Åresjön ligger förebilden, 
stationshuset från 1882. 

äfven de mindre, äro att anse som publika byggnader, böra de 
till sitt yttre bära karaktären af sådana och genom smakfull
heten i sitt utseende gifva impuls till försköningar i omgif-

> > 1 4  ningen. 
Edelsvärds förhoppning har i Åre uppfyllts på ett ovanligt 

tydligt sätt. Vem byggmästaren var, vet vi inte, men både han 
och kanske också beställaren har sett stationshuset som ett 
ideal. 

Medeltidskyrkan i Åre socken, som låg på ängssluttningen 
nedanför Tottens by i närheten av Åresjön, blev under 
1800-talets senare del för liten, för trång, kall och dragig. År 
1865 tillsattes en kommitté för att förbereda ett nytt kyrko
bygge. Åres roll som centrum i socknen var inte självklar. 
Någon egentlig turism förekom inte och den kommande ut
vecklingen var omöjlig att förutse. Om kyrkan skulle placeras 
i Åre eller Duved blev en tvistefråga. Efter långa, ingående dis
kussioner fattade kyrkostämman 1881 beslutet att den nya 
kyrkan skulle byggas på gästgivare Hans Olofssons ägor i byn 
Duved, ca en mil väster om den gamla kyrkan. Men samtidigt 
beslöts att medeltidskyrkan skulle behållas och rustas upp. 

Under de följande åren pågick häftiga debatter om kyrko-
bygget. Beslut fattades och överklagades i olika instanser. 
Kommittéer bildades, upplöstes och bildades på nytt. På våren 
1888, den 2 april, var emellertid alla hinder övervunna, alla 
problem lösta och kyrkostämman antog ett anbud av bygg
mästare Jonas Pettersson, Östersund. Trots all optimism över-
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klagade Stationsinspektoren Albin Wettergren i Åre beslutet 
och i juli samma år stannade kyrkostämman för en annan 
östersundsbyggmästare, nämligen Lars Reinhold Bergström.15 

Ritningarna till kyrkan däremot var klara och godkända av 
Kungl Maj:t sedan oktober 1886. De är utförda av arkitekt 
Gustaf Petterson, Stockholm och granskade av Helgo Zetter-
vall, i hans egenskap av överintendent. Overintendentämbetet 
utgav 1887 en handbok i kyr ko byggnadskonst och den anony
ma författaren var överintendenten själv, Helgo Zettervall. 
Huvudidén i denna handbok är trohet mot den lutherska 
liturgin. Dess krav skall bestämma den arkitektoniska utform
ningen.16 

Gustaf Petterson ritade Åre nya kyrka året innan anvis
ningarna gavs ut i tryck.17 Men Zettervalls planlösning, form 
och motiv, hans riktlinjer är lätt igenkända. Kyrkobygget kom 
igång 1888 och kyrkan invigdes på midsommardagen 1894. Då 
hade nästan 30 år gått sedan initiativet togs. 

Åre nya kyrka är en stor nygotisk träkyrka, utvändigt klädd 
med vitmålad, tjockhyvlad spån. Läget är fritt och öppet, utan ^re Qamla kyrka fotograferad av 

i i .. • , , i jr i i ..i j c- geologen och STF-medlemmen 
sammanhang med övrig bebyggelse. Kyrkan var beraknad for Axe| Hamberg 1893. I bakgrun-

1 290 personer, varav 890 i kyrkorummet och övriga på orgel- den Tottens by och Totthummeln. 
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Åre nya kyrka, numera Duveds 
kyrka. Interiörfoto av Nils Tho-
masson och ritning av Gustaf 
Petterson 1886. 

och sidoläktare. Det breda, ljusa och rymliga långhuset är 
format som en treskeppig basilika med sidoläktare och ett 
djupt kor. Det yttre domineras av ett västtorn med spira. 

Arkitekt Gustaf Pettersons (1855-1933) namn förknippas 
ofta med kyrkorestaureringar, särskilt med restaureringen av 
klosterkyrkorna i Vadstena och Värnhem. Men han har också 
ritat nya kyrkor, utom i Åre även i Boxholm i Östergötland, 
1893, och skånekyrkorna Västra Sönnarslöv, 1894, och Björne
kulla redan 1889.18 

Ytterligare två arkitektnamn är förknippade med Åre nya 
kyrka. A E Melander ritade orgelfasaden 1893, och Sigge Cron-
stedt ritade dopfunten av trä i samband med sitt engagemang 
i Åreprojektet, 1912. Till orgelbygget bidrog ekonomiskt ägar
na till jaktvillorna i Skalstugan och Äggsjön, Tom Nickalls 
och Knut Ljunglöf, med 1 000 respektive 500 kronor.19 

Den högresta kyrkan blev ett dominerande inslag i landska
pet och somliga församlingsmedlemmar kände, av tidnings
artiklar och uppsatser att döma, en viss tveksamhet inför sin 
nya kyrka. 1800-talets kyrkorivningar och nybyggnadsvåg har 
behandlats av Siegrun Fernlund i avhandlingen "ett Herranom 
värdigt tempel" Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 
1812-1912. Där finns bland annat en ingående skildring av 
orsakerna till de nygotiska kyrkornas tillkomst och varför för-
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samlingar och myndigheter genomförde den dyrbara och 
arbetskrävande omdaningen av den kyrkliga miljön. Hennes 
arbete handlar om Skåne, men kan tillämpas på 1800-talets 
kyrkobyggen i hela Sverige. 

Till bilden hör också att övergivna medeltidskyrkor redan vid 
1900-talets början väckte nytt intresse. Så även i Åre. Medel
tidskyrkan restaurerades under en lång period. Drygt 25 år för
flöt innan målet var nått. Restaureringen drevs till stor del av 
församlingens medlemmar. Av arkivalier i ATA, Riksantikvarie
ämbetets arkiv, framgår att restaureringen vållat vissa bekym
mer. I januari 1927 skrev P O Abrahamsson, stationsskrivare 
i Åre och mycket aktiv i restaureringsarbetet, till riksantikva
rie Sigurd Curman att Åre gamla kyrka, genom församlingens 
egen ekonomiska insats, "räddats från att bliva en sorglig 
ruin". Längre fram i brevet ber han om ett bidrag på 700 
kronor "för slutförande av restaureringen av Åre församlings 
gamla kyrka".20 

Den nya kyrkan i Åre var ortsbornas eget bygge tillkommen 
för deras behov och för deras ideal. Den faller dock in i 
mönstret från turisternas byggnader — jakt villor, hotell och 
pensionat — med ett formspråk förmedlat av arkitekter ut
ifrån, endast med den skillnaden att den är större och ståt
ligare. 

Kyrkan i Duved på ett foto från 
sekelskiftet av Nils Thomasson. 
På ömse sidor om tornbyggna
den trapphus till sidoskeppens 
läktare. 
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Epilog 

I den byggnad som Åre Turist- och Kurorthotellbyggnads AB 
lät uppföra 1910 efter arkitekt Per Bensons ritningar, hänger 
en stor, osignerad målning. Under många besök i Åre har jag 
särskilt lagt märke till den. Anna Hansson, infödd årebo och 
under många decennier husfru vid hotellet, berättade 1985 att 
konstnären hette Pauli. Målningen hade funnits i Åre sedan 
1914 eller 1915. Tidvis hade den legat hoprullad på hotellets 
vind. Anna Hansson hade glömt konstnärens förnamn men 
visste berätta, att många i familjen Pauli under ett halvt sekel 
varit gäster i Åre. 

Var det Georg Pauli, målaren i Konstnärsförbundet, som var 
åremålningens upphovsman? Efterforskning och litteratur
genomgång gav ett snabbt svar. 

År 1905 ritade arkitekt Ragnar Östberg villan Breidablick på 
Strandvägen i Djursholm för familjen Anna och Albert Pauli. 
Villan är presenterad i Svenska Hem 1911.1 den mot Stora Vär-
tan vända salongen finns en stor frescomålning, Årstiderna, 
signerad 1907. Och konstnären var Alberts bror, Georg. Under 
Georg Paulis namn står "C Wetterstrand biträdde, Ljungberg 
stuckatör". 

Motivet — Våren, Sommaren, Hösten och Vintern — täcker 
salongens ena kortsida och långsida. Väggarna är uppdelade 
med målade pelare sammanbundna med girlander till arkader. 
I varje arkadöppning skildras en årstid med människor, troli
gen familjemedlemmarna och deras vänner, i fest och sällskaps
liv. Vid ett besök i villan var det lätt att konstatera, att mål
ningen i Åre är nästan identisk med vintermotivet i 
Paulivillan. Målningen i Åre är troligen den kartong efter vil
ken fresken utfördes. Anna Hansson visste också att Agnar 
Meurling, som vid den tiden ägde Hotell Åreskutan (Åregår
den), förde med sig målningen från Stockholm till Åre. 

Georg Paulis målning skildrar den miljö som karaktäriserade 
den tidiga turismen i Västjämtland. Landskapet går visserligen 
inte att lokalisera, men det skulle kunna vara Åre med sjön och 
fjällen i bakgrunden. Människorna är inga ortsbor utan turis
ter i sportkläder. Byggnaderna liknar de villor och hotell som 
är avhandlingens huvudtema. Där målningen nu hänger är den 
dessutom en påminnelse om det samband, som efterhand har 
framträtt, mellan turismens framväxt i Åre och vissa ekono
miska och kreativa krafter med hemvist i Stockholm, inte 
minst i Djursholm. 



Georg Paulis oljemålning 
"Vintern" från 1907. 
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Summary 
Landscape, Hunting Villas, 
Resort Hotels 
Architecture and Tourism in 
Western Jämtland 1880-1915 

Introduction 

This thesis deals with the turn of the centu
ry and with fast, radical changes of villages 
and communities in the mountain areas of 
Jämtland. It also describes how these chan
ges are reflected in archiecture and settle
ments. In the autumn of 1983 when this 
work started my intention was to deal only 
with the hunting villas in Western Jämtland, 
which I consider my great discovery. Natu
rally, these villas were known in their sur
roundings, but had anyone ever tried to 
make a complete survey of them? Who were 
the builders? What motives and ideals had 
inspired them to build these magnificent 
houses far away from villages and roads? 

When the ownerships had been establish
ed it was time to start working in archives 
and to interview a number of people. Since 
the records were to be found in many differ
ent places, in Sweden and in England, it took 
some time before I got an all over picture of 
their character, composition and size. Quite 
early it was obvious that the hunting villas 
were connected to early tourism and must be 
treated in context with it, so gradually my 
work gravitated in that direction. The title 
of the thesis reflects the expansion of the 
subject which gradually took place. The 
hunting villas, the first resort hotels and 
boarding houses in Western Jämtland are 
connected since they are a result of the same 
new interest in Jämtlands landscape that 
arouse from outside that province. 

The 1880s, the decade when the Swedish 
Touring Club was founded and when the 
railway was built in Jämtland, has been 

chosen as a suitable backward time limit. 
The first phase in the history of tourism in 
Western Jämtland can be considered over in 
1915, and that is also as far as this thesis goes. 

Geographically the work deals with five 
parishes with an area of 7515 km2, corres
ponding to twice the size of Gotland. At the 
turn of the century the basic livelyhood in 
the parishes was farming, but hunting and 
fishing added to the household economy. 
The area was sparsely populated. In 1885 
there were 700 inhabitants in the parish of 
Mörsil and 2216 in Åre. The resort hotels, 
boarding houses and sanatoriums surveyed 
in this thesis are located in Mörsil, Storlien 
and Åre, three principal centres of early 
tourism. 

There are six chapters in this thesis, where 
the three first give the background and de
scribe the historical scene. With the help of 
scientific, literary and artistic works of early 
tourists the landscape of this time is descri
bed in the first chapters. There is also a 
passage describing the early activities in 
Jämtland of the Swedish Touring Club with 
stress upon the simple buildings that were 
put up to make the mountains more acces
sible. Tourism and the tourists are looked 
upon equally from a local, national and 
international perspective. The main theme 
of the thesis, description and analysis of the 
architecture and the buildings brought about 
by early tourism, is treated in chapters IV, V 
and VI. The hunting villas are often big and 
to this region remarkable, but they have sel
dom had an influence on other buildings 
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due to their isolation. On the other hand the 
hotels and boarding houses, also the new and 
foreign appering, have had a radical influ
ence on the settlements, particularly in Åre. 

The primary written sources at my dispo
sal have been of varying character and quali
ty. Minute-books, journals from inns, acqui
sition registers and official reports from the 
National Archives have been some of my 
sources. The land-surveying office in Öster
sund has given information about land 
acquisition, ownerships and forming of 
companies. Some maps and drawings were 
also found there. The Public Record Office 
in London helped in establishing valuable 
personal contacts in England. Accounts and 
correspondence found in company records, 
mainly from that of Skandinaviska Enskilda 
Banken in Stockholm, have given me insight 
in financial conditions. Maps and drawings 
were found there as well. I have also had 
access to private archives, but in two cases, 
Rensjösätern och Bodsjöedet, they were 
closed. The material about the hunting villa 
in Skalstugan has become extensive thanks 
to Mr. Oliver Nickalls, Chelsea. A lot of 
valuable information has also come from the 
local people. 

Literature about Jämtland is extensive. The 
earliest works are topographical descriptions 
and travel reports. "Svenska Turistförening
ens årsskrifter" 1886- ("The Year-Books of 
The Swedish Touring Club") 1886-) and 
"Jämten" 1960-, published by the Museum 
of Jämtland, contain a number of interesting 
articles and essays. "Palast-hotels, Architec-
tur und Anspruch eines Bautyps" (1982) by 
Michael Schmitts and "Tourism Past, Pre
sent and Future" by A. J. Burkart and 
S. Medlik (1974) have contributed to the 
international background. 

In Sweden many authors have written 
about the architecture of villas and the re
creational milieu, mainly Elisabet Stavenow-
Hidemark in "Villabebyggelse i Sverige 
1900-1925" ("Villa settlements in Sweden 

1900-1925" [1978]), Lars Stackell in "Den 
svenska västkustens havsbadort. En miljö
studie ("The seaside resort of the Swedish 
west coast, an environmental study" [1974]) 
and Ann Katrin Phil Atmer "Sommarnöjet 
i skärgården. Sommarbebyggelse i Stock
holms inre skärgård 1860-1915" ("Summer 
residences in the archipelago. Summer settle
ments in the interior archipelago of Stock
holm 1860-1915" [1987]), all of them thesis 
in History of Art. Bo Grandien has in 
"Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, 
konst och miljöer under 1800-talet" ("The 
Glow of the Rowan Grape. Norse revival 
ideas, art and environment"' [1987]) turned 
his attention to the villas which have been 
inspired by old Nordic ideas, and he has exa
mined them from the perspective of the 
History of Art as well as of the History of 
Science and Learning. With emphasis on the 
ethnological perspective Göran Rosander 
has written about settlements in "Turisternas 
Dalarna" ("The Dalecarlia of the Tourists" 
[1976]), and in "Turisternas Leksand" ("The 
Leksand of the Tourists" [1987]). 

I The Image of Jämtland 

Jämtland was described during the 18th 
century in four major works by Johan Otto 
Hagström, Fale A. Burman, Abraham Hiil-
phers and Eric Tuneld. The first two men 
were from Jämtland. Hagström belonged to 
the great number of Upsala students study
ing in the tradition of Carl von Linné. Fale 
A. Burman, son of a mine inspector from 
Kail, was a senior master at Härnösand. The 
other two men were wellknown Swedish 
topographers and writers of travel books. In 
spite of different circumstances and methods 
of work they give approximately the same 
picture of Western Jämtland: a sparsely 
populated area, the small villages spread out 
far from another, the houses plain and the 
roads few and poor. The authors never men
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tioned the scenery but reported species of 
birds and rare plants. They were convinced 
that one day the wilderness would be trans
formed into fertile land. 

Around the turn of the century Northern 
Sweden was described by a number of 
foreign travellers. Most of them chose the 
roads along the coast and therefore never 
visited Jämtland. However, two men did 
actually go there, Ernst Moritz Arndt 
(1769-1869) and Friedrich Wilhelm Schu
bert (1788-1856), and their guide books are 
considered the best of their time. They both 
described with admiration and warmth the 
people of Jämtland—beautiful, hospitable 
and good-humoured. They depicted roads 
still in poor condition, a climate harsh but 
healthy, and people living in small simple 
houses. They praised the mountains, the 
lakes and the rapids. The view into the infi
nite wilderness of lakes with glossy surfaces 
and magnificent sunsets induced the travel
lers to a lyric imagery. 

Far into the 19th century travel literature 
gives a picture of Western Jämtland as a 
sparsely populated area, where most people 
were farmers and most often freeholders. 
They led simple lives, making their own 
clothing, household utensils and tools. 
Money was seldom used. 

Western Jämtland was also depicted by in
dependent artists and military officers good 
at drawing. The artists, often painters of 
landscapes in the tradition of Fahlcrantz, 
looked for and found motifs beside water
falls, rapids and mountains. The officers 
travelled around making sketches and studies 
which would serve as the basis of illustrated 
works published towards the end of the 19th 
century. The artists were attracted to Jämt
land, to explore a little known part of Swe
den, to describe what they considered sensa
tional and astounding: waterfalls, enormous 
mountains and magnificent scenery. 

The painters were not the only ones to 
depict the mountain landscape; the photo

graphers had discovered it too. Their pic
tures of Western Jämtland were also more 
widely spread due to the selling of postcards. 
Like the painters, the first landscape photo
graphers Anders Olson, Nils Thomasson and 
Anders Waagsböe searched for the grandeur 
in nature—Tännforsen, Ristafallen, Snasa-
högarna and Sylmassivet— but also photo
graphed buildings and monuments. The 
photographers wanted to give a true image of 
the landscape, composing their portraits 
according to simple rules in a matter-of-fact 
style. The atmosphere of the time was con
veyed by the pictures showing tourists in 
plus-fours and holding walking sticks. The 
exact date of some pictures, for instance 
"Sylmassivet, photographed on June 15 at 4 
o'clock in the morning in full daylight", tells 
of the Nordic summer light. 

During the early 19th century the painters 
had depicted magnificent and sensational 
natural motifs in Western Jämtland: thunder
ing waterfalls, astounding views and wild 
mountains. However, at the turn of the cen
tury some artists, all with a personal connec
tion to Jämtland, interpreted the landscape 
differently. Foremost of them were Maria 
Wrangel, Anton Genberg and Johan Tirén, 
educated at the Royal Academy of Art and 
well acquanted with the prevailing art ideas. 
Like their fellow artists, Bruno Liljefors, 
Anders Zorn, Richard Bergh and Prince 
Eugen they searched for motifs in the land
scape and interpreted what they expe
rienced. 

Maria Wrangel and Anton Genberg paint
ed in periods in Storlien, Åre, Klocka and 
Kall. In the light of the summer night, in the 
dusk of the evening, in the stillness and si
lence of nature, in the monumental and 
grand characteristics of the landscape they 
saw its uniqueness and character. Johan Tirén 
also belonged to this generation, but he gra
dually turned his interest to the lives of the 
Laplanders, therefore the landscape became 
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of second importance. Other artists who 
have enriched the picture of Jämtland, were 
occational guests at the tourist hotels and 
hunting villas, e.g. Victor Forssell, Helmer 
Osslund and Axel Sjöberg. There was never 
any colony of artists in Western Jämtland as 
there was in Värmland and in Dalarna. 

II Maps and Communications 

The means of transportation were undeve
loped until 1882 when the railroad was built. 
Before then road transport through Western 
Jämtland was at its peak during the winters 
when ice covered lakes and frozen boggy 
grounds could be crossed. The first known 
map of Jämtland was made by land surveyor 
Jacob Steenklyft, 1645, and just over fifty 
years later a new map was made by his son 
Christoffer. Of these maps one can see a 
natural thoroughfare through Jämtland to 
Norway running from Frösön through Un
dersåker and Du ved passing St allt järnsstugan, 
Medstugan and Skalstugan. There were other 
roads too, but only recommended for use 
during the summers. The main road was im
proved during the 19th century and was 
named Karl Johanvägen (the Karl Johan 
Road) after King Karl XIV Johan. The road 
was, according to various sources, inferior 
and seldom maintained. 

During the 1860s an effort was made to 
improve communications by establishing 
boat transportation on the lakes of Western 
Jämtland. Jämtlands kommunikationsaktie
bolag (The Communication Company Ltd. 
of Jämtland) ran passenger traffic on the 
lakes Anjan, Kallsjön and Storsjön and by 
combinding road and boat traffic travellers 
could reach as far as Sundsvall and the Gulf 
of Bothnia. In spite of great numbers of pas
sengers the company went bankrupt in 1867. 
The weakness in this business was the fact 
that the passage could only be used during 
the ice free period of the year. 

Not until 1882 was it possible to go to 
Norway by railway when it was extended 
from Ånge, Östersund and Storlien to 
Trondheim in Norway. The railway resulted 
in a considerable boom for Western Jämt
land. Governor John Ericson told in his five-
year-reports about the strong belief in the 
future and the optimism that this new 
means of transport had entailed. The com
ing of the railway meant that Jämtland was 
involved in the general development and 
thereby of the same standing as the rest of 
the country. 
Along the railway between Östersund and 
Storlien fifteen station houses were built, all 
of them designed by Kungliga Järnvägsstyrel
sens husbyggnadsavdelning (The Depart
ment of Architecture of the Royal Railway 
Board) under the management of the archi
tect A. W. Edelsvärd. 

The stations were all constructed from the 
same basic simple design, except the one in 
Storlien. They were small two-storey houses 
of wood, simple, practical and expandable. 
The exterior walls were painted in bright 
colours with dark window frames, thus dif
fering from the prevalent building traditions 
in a conspicuous way. The Storlien station, 
located at the highest point of the Swedish 
railway system, 600 m above the sea level, 
was erected in another style reminiscent of 
that of the stations in Ånge, Töreboda and 
Alingsås. Although Storlien is a frontier 
station it lacks the impressive exterior of 
other such stations, e.g. Charlottenburg and 
Riksgränsen. 

III Tourism in the Mountains of Jämtland 

The Swedish Touring Club was founded in 
1885 by a group of university graduates, 
mostly scientists. Its model was the Norwe
gian Touring Club founded in 1868. At the 
turn of the century the Club had well over 
25,000 members. The slogan of the Club 
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"Know your country" was first of all an ex
hortation to discover Sweden by hiking, 
mainly in the mountain areas. Love of the 
mountains fitted well in the bourgeois con
ception of culture. Affinity with nature was 
important. Conscious trial of strength, sta
mina and individualism were ideals favoured 
by the Club. 

With the train service the western moun
tain areas were easily accessible, which con
tributed to the fact that the Club made their 
first investments in this part of the province. 
During the 1890s the Club had some simple 
huts built, the most renowned, Sylhyddan, 
situated close to Sylmassivet with peaks 1700 
m above the sea level. The Swedish Touring 
club also built a hut in Storulvån, an out
look pavilion at Åreskutan, an outlook 
tower at Frösön and some simple huts at 
Tännforsen. In 1896 the Touring Club had 
its first mountain station built, Sylarna, 
where hikers could spend the night more 
comfortably. During the summers food was 
also sold there. 

The local people named the first tourists 
"flower gentlemen,, and "air guests", the 
first group being gentlemen interested in 
bothanical studies and the latter came be
cause of the pure, clear air. From the begin
ning they found accomodation in farmsteads 
big enough to receive guests. 

Towards the end of the 1890s the tourist 
movement gradually increased. This was 
accompanied by an interest in history. Carlo-
vingian monuments were erected in Duved, 
Handöl and Ånn to commemorate the dis
astrous retreat from Norway to Jämtland 
under the command of General Armfeldt. 
The monument in Duved, the most magnifi
cent one, bears the inscription: "1719 ÅRS 
CAROLINER AF FOSTERLANDET" 
(The soldiers of King Charles of Sweden, 
1719). This monument is a 10 m high 
obelisk. 

Tourism had started earlier in other count
ries. The researchers A. J. Burkart and S. 

Medlik wrote in "Tourism Past, Present and 
Future" that the health spas of the 18th cen
tury can be considered as the start of tou
rism. People from a limited social class 
gathered to drink mineral water and to look 
after their health at Baden-Baden and Wies
baden in Germany, in Zandvoort and Ost-
ende at the Dutch and Belgian coasts. Their 
Swedish equivalents were Medevi, Ramlösa 
and Ronneby. According to Buckart and 
Medlik it is, however, also possible to main
tain that the start of tourism for people in 
general was linked to the break-through of 
the railway in Europe, that is from around 
1840 in England and somewhat later in the 
rest of Europe. 

IV Resort Hotels and Boarding Houses 

Most of the hotels and boarding houses built 
in Western Jämtland were situated in Mörsil, 
Storlien and Åre. Mörsil was the only place 
that received people with pulmonary diseas
es. The three privately owned sanatoriums 
were regarded more as boarding houses than 
nursing institutions. Their architecture was 
simple and their interiors adjusted to the ob
ject of the sanatoriums: struggle against 
infection. Most of the buildings were con
structed in a traditional style, simple and 
unpretentious, far from the architectural 
ideas current in Sweden towards the end of 
the 19th century. At the turn of the century 
Mörsil was becoming a significant tourist 
resort, but this development ceased, some of 
the reasons being the establishment of the 
provincial sanatorium in Östersund and the 
strong expansion of Åre. 

Towards the end of the 1870s, at the time 
of the railway construction, Storlien was 
also changing. Before, there was only a sum
mer pasture and a cabin, owned by a Nor
wegian family. Now it became a railway 
station, even a frontier station, around 
which grew a small community. The famous 
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doctor Ernst Westerlund helped in making 
Storlien known. He was a popular man who 
practised medicine there in the summers for 
a long period. His methods were new and 
unique but his personal influence was of 
equal importance. The practice was situated 
in "The New Hotel", built in 1888. This 
hotel consisted of three buildings close to 
each other and partly connected, making a 
very picturesque impression. Nothing re
mains of the original buildings. The oldest 
part of the present alpine hotel in Storlien 
was designed by the architect's office of 
Gustaf Birch Lindgren of Stockholm in the 
1950s. Storlien has not lost its early 1900's 
character; it remains a small easily taken in 
tourist attraction. 

The history of Åre is to a great extent a 
history of buildings, hotels and boarding 
houses. During a relatively short period, 
1894-1915, Åre was transformed from a 
small farming village to a tourist resort of 
international standard. At the turn of the 
century Åre was referred to as "a Swedish 
Davos" or "our Swedish Switzerland" and 
there are many similarities in the location of 
these two places close to mountains and 
lakes. Their clear air was what attracted the 
first tourists. Behind the development of Åre 
were names like Albin Wettergren, Kristina 
Hansson and C. O. Rahm, none of them 
from Jämtland. Wettergren and Rahm were 
the prime movers in their respective compa
nies, Åre Turist- och Kurorthotellbyggnads 
AB (The Tourist and Resort Hotel Con
struction Company Ltd.) and Årebolaget 
(Åre Company Ltd.), which built a number 
of big hotels and the mountain railway. 
Rahm, who lived at Djursholm, was a great 
innovator who added international ideas and 
brought professional craftsmen to Åre. Wet-
tergren was a station inspector and one of 
the most influential men in the community. 
Yet it was a woman, Kristina Hansson, who 
built the first big hotel in Åre, Hotel 
Åreskutan. 

During the 1890s the development of the 
three tourist resorts in Jämtland—Mörsil, 
Storlien and Åre—was still comparable, but 
after only a decade there were obvious signs 
of Åre having gained an advantage. Today 
the differences are so great that the original 
similarity between these three villages is no 
longer detectable. 

V Hunting Villas 

The tourists who came to hunt and fish 
played a special role in the development of 
the province and its settlements during the 
break-through of tourism. Some of them 
managed to acquire great territories where 
they built imposing wooden villas in an 
architectural style foreign to this area. 25 
hunting villas were built over a 30-year 
period. All the hunting villas are recorded 
on the adjoining map. Naturally, these hunt
ing villas are known in the immediate vicini
ty but a complete survey has not been made 
before. 

The tourists/builders bought homesteads, 
often several in the same village, and thereby 
acquired large, desirable and contiguous 
hunting and fishing areas. This was the pro
cedure in all cases except in Åre. The owners 
of the hunting villas were Swedish or Eng
lish, most of them whole-sale dealers or 
timber-merchants. Tom Nickalls, banker, 
William R. Kennedy, admiral and Charles R. 
Hunter, industrialist were all from London 
or its surroundings. Admiral Lord J. Baird 
was from the Isle of Wight. Their names are 
mentioned in the "Who was Who". From 
the coastal regions of Norrland came saw 
mill owners and from Stockholm merchants 
and industrialists. Others were residents of 
Östersund or Gothenburg. 

From this enumeration it is easy to see 
that the owners were all well off. Several of 
them hired architects to design their hunting 
villas, Agi Lindgren, Adrian Crispin Petters-
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son and Jacob J:son Gate being the most 
famous names. The London architect Charles 
Edward Powell, who was trained by Sir 
George Gilbert Scott, must also be mention
ed. Many of the hunting villas have unusual 
architectonic qualities and all have been care
fully placed in the landscape. Their designs, 
both exterior and interior, were bold and un
usual for the area. Nevertheless they became 
models for many houses designed by local 
building constructors. Five of the hunting 
villas are reconstructed old farmhouses. 

The hunting villas were built during a 
short period, 1885-1915, and they have 
many characteristic features in common. 
They all have a large dining room, often situ
ated in the middle of the house, and in its 
most magnificent form, as in Rensjösätern 
and Skalstugan, it extends through two 
storeys with open roof trusses. Another 
common feature is the great number of 
bedrooms/guestrooms. The biggest hunting 
villas true to function have up to eleven 
guest rooms. During a short period of the 
year they were to receive their owners and 
numerous guests. Connected to the villas, 
again true to function, are ptarmigan sheds 
and kennels. At Rensjösätern these are incor
porated into the architecture of the villa but 
usually they are separate and of a simpler 
style. The exteriors are more varied. Out of 
the 25 hunting villas I have chosen six for 
more elaborate description—Rensjösätern, 
Rensjönäset, Visjön, Skalstugan, Storren-
sjön, and Medstugan—all well preserved and 
with acceptably detailed reference material. 

In spite of their distinguishing features the 
hunting villas of Jämtland are less special 
than could be expected. They conform easily 
to the bourgeois villas of the turn of the cen
tury. Had the same villas been built in 
Djursholm, in Jonsered or on the West 
Coast, they would appear more ordinary. It 
is the special character of the landscape of 
Jämtland and the setting of the villas in the 
landscape that make them remarkable. 

VI Jämtland—As Seen by the Tourists 
and by the Local People 

The Jämtland of the tourists, as it developed 
during the end of the 19th century, was a 
milieu for people from the new social class, 
created to meet their needs and their ideals. 
It was not, as had been the case in the rest of 
Sweden, industrialism that changed the villa
ge scene but tourism. Still the buildings are 
a sign of the changes in the society initiated 
by industrialism. More people had become 
wealthy enough to afford to escape from the 
city into the country without giving up 
their demand to live comfortably in a beauti
ful house. This change in the society is ex
pressed very notably in Jämtland in the field 
of construction. In a neighbourhood where 
the homes were cabins built of logs dove
tailed at corners and sometimes not even 
painted red new buildings were erected with 
new functions and a totally different cha
racter. 

Even stranger than the buildings was the 
way of life that the tourists brought with 
them; men in plus-fours with walking sticks, 
women in flared skirts and wide-brimmed 
hats wandering about idly. The tourists con
sidered themselves travel wise and "with it", 
while the local people, at least in the begin
ning, looked upon them as useless outsiders. 
However, there was never any confrontation 
between the local inhabitants and the tour
ists. The people from Jämtland were long 
accustomed to associate with strangers-
pilgrims during the Middle Ages, civil serv
ants, "flower gentlemen" and "air guests" 
were succeeded by a more steady stream of 
tourists at the turn of the century The 
people of Western Jämtland never took an 
active part in the development of the early 
tourism. The driving force behind the de
velopment of tourism came from outside the 
province, chiefly in the shape of companies 
formed for the purpose of building hotels, 
boarding houses and a mountain railway. 
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However, the local inhabitants were not 
completely out of the picture; they participa
ted for hire in activities organized by the 
hotel managers such as sleighrides and excur
sions and occasionally took jobs at the 
hotels. Very often the tourists also made for 
the mountain pastures and cabins where 
cheese and whey-cheese were sold by 
farmers. 

During this period the inhabitants of 
Western Jämtland themselves built two large 
buildings: a commercial building in Åre and 
a new church in Duved. The business pro
perty was based on the designs of the train 
station made by A. W. Edelsvärd. In spite of 
the simple designs of station buildings in 
Western Jämtland, they were considered 
ideal and their style was used when con
structing Johan Martensson's store. The 
church, designed by the Stockholm architect 
Gustaf Petterson, was completed in 1894. 
"The New Church of Åre", in contrast to 
the medieval church left to decay, is a Neo
Gothic wooden church shaped like a three 
naved basilica with a high tower on top of 

which is a spire. Its exterior walls are covered 
with thickly planed shingle. It can seat 1290 
people, 890 in the main chapel and the rest 
in the organ-loft and in galleries. It should 
also be mentioned that already at the begin
ning of the 20th century a new interest was 
aroused in old abandoned churches. In Åre 
the medieval church was restored by the 
parishioners themselves over a long period. 
It took twenty-five years before it could be 
reconsecrated. The new buildings raised by 
the people of Western Jämtland to meet their 
needs according to their own ideals were 
based on models from elsewhere just as were 
the buildings raised for the tourists. The pat
tern was the same, the only difference being 
that the parish church was bigger and more 
magnificent. 

Western Jämtland is the third recreational 
area in Sweden to be described from the per
spective of History of Art. Other thesis have 
dealt with The West Coast and the inner 
archipelago of Stockholm. 

Translated by Margareta Järnfeldt 
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