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Inledning
Följande rapport trycktes första gången 2001. Länsstyrelsen hade då beviljats medel 
av Riksantikvarieämbetet inom ramen för en särskild satsning på industrisamhällets 
kulturarv. Turismens miljöer följdes av rapporten Kraftverket i landskapet. Vattenkraft 
i Jämtlands län under 100 år (2002) samt rapporten Sten-, mineral- och lerindustri i 
Jämtlands län. En del av industrisamhällets kulturarv (2004). Under 2010 beräknas 
alla tre rapporterna ges ut i nya upplagor.

Syftet med rapporten Turismens miljöer var att ta fram ett översiktligt kunskapsun-
derlag. Turismens historiska utveckling var då, och är delvis fortfarande, dåligt under-
sökt. Under de senaste åren har kunskapsläget och intresset för natur- och kulturtu-
rism ökat väsentligt, vilket gjort att den turisthistoriska dimensionen fått en starkare 
aktualitet. Ett exempel på det är Strategi för utveckling av hållbar natur- och kultur-
turism i Jämtlands län, som Länsstyrelsen tog fram 2006–08. Länsstyrelsen i Jämt-
lands län var en av fem länsstyrelser som då hade regeringens uppdrag att ta fram ett 
länsövergripande program för utveckling av natur- och kulturturism. Flera akademiska 
avhandlingar och andra böcker och utredningar inom området turismhistoria/kulturtu-
rism med koppling till länet har också publicerats under de senaste åren. Bland dessa 
kan särskilt Upplevelseindustrins turistmiljöer från 2007 av Per Strömberg nämnas. 

Med anledning av att ny viktig kunskap tillkommit inom ämnet, har en viss uppdate-
ring av käll- och litteraturförteckningen gjorts för denna upplaga. Själva brödtexten i 
rapporten har dock bara ändrats eller kompletterats i några enstaka fall. Som en bilaga 
fanns till den första utgåvan en genomgång av kunskapsläge, lagskyddade miljöer 
m.m. Innehållet i bilagan är till stora delar inaktuellt idag, och har därför inte tagits med 
i denna utgåva. I samband med utredningsarbetet inför den första upplagan togs foton 
av ett flertal anläggningar runt om i länet. För denna upplaga har några foton bytts ut 
jämfört med första upplagan – i vissa fall av aktualitetsskäl, i andra för att förbättra den 
grafiska utformningen. Rapporten har också kompletterats med några enstaka foton.

I Turismens miljöer redogörs för de stora sammanhangen i länets turismutveck-
ling. Här presenteras ett urval anläggningar som är representativa, unika, eller i andra 
avseenden intressanta. Huvudsakligen är uppställningen tematisk och kronologisk. 
Uppställningen har inte varit oproblematisk, eftersom många anläggningar represen-
terar flera olika tidsepoker och kategorier. Några miljöer har också delats upp på olika 
kapitel. 

Ett geografiskt och kategorimässigt representativt urval turistanläggningar har 
eftersträvats, varav en del presenteras kortfattat, andra mer djupgående. Fullständig 
dokumentation har dock inte gjorts av någon anläggning. Sannolikt finns ytterligare 
miljöer i länet som kunde ha uppmärksammats i rapporten som representativa eller 
unika anläggningar. Syftet med arbetet har likväl inte varit att totalinventera turistan-
läggningar. 

Tidsmässigt spänner materialet i stort från ca 1850-1980, från 1800-talets 
brunnsanläggningar till 1960- och 70-talens storskaliga alpina satsningar. Turister 
presenteras i form av brunnsdrickare, blomsterherrar, jakt- och fisketurister, luftgäster, 
vintersportare, fjällvandrare, campare m.m. Tyngdpunkten i framställningen ligger på 
äldre miljöer och anläggningar. Betydande vikt har lagts vid turismens utveckling i för-
hållande till utbyggnaden av kommunikationsnät för tåg-, båt-, bil- och flygtransporter. 
Inledningsvis redogörs kortfattat för några grundläggande förutsättningar för turis-
mens genombrott i länet. Framställningen avslutas med en sammanfattning och kort 
diskussion kring turismen och industrisamhället. 



TUR ISMENS M ILJÖER

6

Förutsättningar för turism
I följande kapitel ska några avgörande förutsättningar för turismens genombrott i 
Jämtland och Härjedalen tas upp. De olika delarna samverkade i mitten och slutet av 
1800-talet till att bana väg för länet som turistland.

Turism – en del av industrisamhället
Jämtland och Härjedalen har en lång tradition av resande. Pilgrimer, forbönder, veten-
skapsmän, brunnsdrickare, luftgäster och de vi idag kallar turister har färdats genom 
landskapen under hundratals år. Vilka som kan sägas vara de första turisterna är inte 
en självklarhet, inte heller hur begreppet »turism« ska definieras.1 

Det finns ändå starka skäl till att betrakta turism som ett fenomen som uppträder 
sent i historien. I samband med det industriella genombrottet under 1800-talets andra 
hälft förändrades mycket i samhället i snabb takt. Det var en omvälvande tid, som änd-
rade livsvillkoren för det stora flertalet människor. Sverige övergick under en period 
av ca 100 år från ett agrart land med de flesta invånare bosatta på landsbygden, till 
ett industrialiserat land med de flesta bosatta i städer och tätorter. Arbete och fritid 
delades alltmer upp både i tid och rum. Det uppstod ett behov av att kunna tillbringa 
sin lediga tid på ett annat ställe än där man arbetade, att kunna resa bort, rekreera 
sig, koppla av, få nya krafter, andas ren och frisk luft och se och uppleva nya miljöer. 
Av flera skäl kom Jämtlands län att för många representera »något annat« än det man 
var van vid hemifrån. 

Stora fabriksområden med långt driven arbetsdelning är en med industrialismen 
starkt förknippad företeelse, som i Jämtlands län var och är förhållandevis sällsynt. I 
Jämtland och Härjedalen förblev vid tiden för det industriella genombrottet en relativt 
stor andel av befolkningen sysselsatt i agrara näringar. Visserligen växte många indu-
strier fram även här, men till skillnad från t.ex. grannlänet Västernorrland avstannade 
utvecklingen efter en kort och intensiv blomstringsperiod. (Se vidare kapitlet Sam-
manfattning och diskussion.)

Vattenvägen
Av de stora infrastrukturella förutsättningarna för turism, är vattenvägen den första 
att här beröras. En kombinerad land- och vattenväg mellan Sundsvall i öster och 
Levanger i väster, via Östersund, var länge en önskad och till slut realiserad resväg.2 
På Storsjön och Kallsjön gick sedan 1840-talet flera ångbåtar med regelbundna turer, 
bl.a. Jemtland, Östersund och Åreskutan. År 1857 bildades Jemtlands kommunika-
tions aktiebolag med landssekreterare Thomée som idégivare och organisatör. Syftet 
var att från kust till kust åstadkomma en norrländsk motsvarighet till Göta kanal. Leden 
invigdes år 1863 under stora festligheter. I Jämtland gick den från väster via fjällsjö-
arna Anjan och Kallsjön ner till Bonäset. Därefter landväg till Kvitsle, sedan båtförbin-
delse över Storsjön till Östersund och Sandviken. Därifrån landvägen till Pilgrimstad 
och vidare med båt över Revsundssjön till Bräcke. Ekonomiska problem gjorde att 
bolaget gick i konkurs redan efter fyra år. Passagerartillströmningen var emellertid 
god och ångbåtstrafiken utvidgades under 1870- och 80-talen på de större sjöarna, 
dock utan samordning. 

1. FN:s definition av en internationell turist är »tillfällig besökare som stannar åtminstone 24 tim-
mar i landet av någon av följande anledningar – ledighet, affärer, familj, uppdrag, sammanträde«. 
Det är en vid definition, som kan inbegripa mycket. 
2. Om Kommunikationsaktiebolaget, Storsjön och Kallsjön: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 44–46, 
Modig 1991 och Ullberg 1969, s. 73–83.
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Konkursen för Kommunikationsaktiebolaget innebar ett rejält uppsving för regul-
jär gods- och persontrafik. Konkursbåtarna såldes billigt till nystartade rederier. På 
Storsjön fanns 1910 sammanlagt 19 ångbåtar i trafik. En av dem var Thomée, som 
byggdes 1874 och gick i trafik fram till 1955, då den reguljära passagerartrafiken på 
Storsjön upphörde i sin helhet. Thomée går idag i regelbunden turisttrafik på som-
rarna. Två välkända ångare på Kallsjön var efter Kommunikationsaktiebolagets konkurs 
Kallströmmen, ursprungligen byggd för Huså bruk med namnet Åreskutan (nr 2) samt 
Drottning Sophia. Den sistnämnda nyttjas idag på ett liknande sätt som Thomé.

I övriga länet var det främst Indalsälven respektive Ströms Vattudal som kunde 
erbjuda turer med ångbåt. Att färdas utefter Indalsälven mellan Sundsvall och Edsett 
i Fors var ett omtyckt överklassnöje från 1870-talet och framåt. Hela resan genomför-
des i tre etapper med ångarna Indalen (möjligen Indal), Liden och Turisten.3 I Ström-
sund bildades ångbåtsföretaget Virgo 1884. Båttrafiken på Ströms Vattudal var av 
stor betydelse under en kort period för de turister som sökte sig upp till Frostviken. 
Sedan väg öppnats mellan Strömsund och Gäddede, konkurrerades ångbåtarna 
slutgiltigt ut av busstrafiken. I en annons från 1897 gjordes reklam för ångbåtstrafiken 
»å turistleden Sollefteå–Ramsele–Ström–Gäddede–Norska kusten«. Ångarna Virgo, 
Ströms Vattudal och Turisten trafikerade rutten Ström–Gäddede tre gånger i veckan. 
Planer fanns på anläggande av kanal mellan Bågede och Gäddede, så att ångbåtar 
skulle kunna gå utan omlastningar hela vägen mellan Ström och de norska skogarna.4 

Järnvägen
Järnvägens framdragning har alltid lyfts fram som den enskilt viktigaste företeelsen 
för att bana väg för turismen i länet. Järnvägens utbredning över landet föregicks av 
livliga debatter om sträckning och finansiering. Så också i Jämtlands län, där det blev 
mycket tydligt vilka orter som var vinnare respektive förlorare.5 Åren 1872–75 anlades 
privat järnväg mellan Sundsvall och Torpshammar i Medelpad. År 1873 beslutade 
riksdagen att staten skulle bygga Mellanriksbanan från Torpshammar till norska grän-
sen (för vidare färd mot Trondheim), den s.k. norrländska eller jämtländska tvärbanan. 
Banans sträckning väster om Östersund bestämdes samtidigt. Den skulle dras via 
Krokom, söder om Åreskutan till Storlien. År 1876 beslutade riksdagen sträckningen 
från Torpshammar till Östersund, och året därpå att Norra stambanan skulle dras 
genom västra Hälsingland från Ljusdal till Ånge. 

Arbetena på den svenska delen av tvärbanan påbörjades 1875 i Ytterån. Sträckan 
Duved–Storlien var problematisk, eftersom banan drogs fram i väglöst land över myr- 
och fjällmark med stora höjdskillnader. Den norska Meråkersbanan mellan Trondheim 
och gränsen stod färdig 1879. Två år senare var stambanan mellan Ljusdal och 
Ånge klar. Året därpå, 1882, kunde kung Oscar II inviga tvärbanan vid en ceremoni i 
Storlien. Storliens station fick trots sin funktion som gränsstation inget extra påkostat 
utseende. Här saknades t.ex. riksvapnet och SJ:s bevingade hjul. Men av landets to-
talt elva stationer med banhallar hade Storlien å andra sidan den enda banhallen som 
kunde tillslutas med portar. Anledningen var stationens utsatta läge på kalfjället, med 
stora snöproblem som följd. Till Baltiska utställningen i Malmö 1914 hade järnvägs-
bokhållare Alex. Sundgren för Järnvägsstyrelsens räkning byggt en modell av »Storlien 
i snö«, vilken sedan också visades på SJ:s Jämtlandsutställning i Östersunds rådhus. 

3. Öp 44-08-04, Clason 1896, s. 251–257 och Kung Chulalongkorns...
4. Blom 1964, s. 38 f., Nilsson 1994, s. 123 f. och Det sköna Jämtland 1897.
5. För allmänt om järnvägen: Rolén 1992, s. 176–184 och 213–219, Järnfeldt-Carlsson 1988, 
s. 46–50, Falkengård 1991 och Ledin 1999, s. 35.
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I början av 1940-talet deponerades modellen på Länsmuseet.6 Inte bara järnvägen i 
sig, utan även SJ (Jernvägsstyrelsen) har haft stor betydelse för turismnäringen i länet 
genom många satsningar och arrangemang. I synnerhet Storlien har som turistort levt 
i symbios med järnvägen och SJ. Inte förrän i slutet av 1950-talet drogs allmän bilväg 
ända fram till Storlien.7 

Stambanan och tvärbanan ledde till att människor nu kunde ta sig med tåg från 
Stockholm, eller Sundsvall, till Trondheim via Jämtland. Östersunds betydelse ökade 
kraftigt, sågverk och massafabriker etablerades och näringslivet blomstrade. Hela 
samhället förändrades i grunden och Jämtlandsfjällen blev tillgängliga på ett helt 
annat sätt än tidigare. Pensionat, hotell och sanatorier uppfördes i en otrolig mängd 
i anslutning till tvärbanan. Redan etablerade turistorter som Ytterån fick ett rejält 
uppsving, men kände snabbt av hård konkurrens från nya orter som Åre, Enafors och 
Storlien.

Till Inlandsbanan knöts många förhoppningar. Järnvägen, som så småningom 
sträckte sig hela vägen mellan Kristinehamn och Gällivare, var tänkt att bana väg 
genom ödemark, underlätta exploatering av naturtillgångar och ge inlandet en chans 
att blomstra. Sträckning och finansiering diskuterades livligt i många år, med lands-
hövding Johan Widén som en av de ivrigaste förkämparna. År 1900 beviljade staten 
koncession för järnvägen Orsa–Sveg åt Orsa-Härjeådalens järnvägsaktiebolag. 
Aktiebolaget bestod av ett antal berörda kommuner, som med hjälp av statslån kunde 
ro projektet i hamn 1909. Två år tidigare, 1907, hade riksdagen beslutat om bygg-
start för banan Östersund–Ulriksfors. Många års diskussioner hade nu landat i ett 
beslut att Inlandsbanan skulle anläggas med statliga medel. År 1911 beslutades om 
att förlänga banan norr om Ulriksfors. Året därpå fastslogs att banan mellan Brunflo 
och Sveg skulle byggas, trots att sträckningen Sveg–Åsarna ännu inte stakats ut. 
Arbetena påbörjades söderut från Brunflo, men inte förrän 1917 bestämdes att banan 
skulle dras från Sveg i en östlig krok och passera landskapsgränsen söder om Rätan. 
När sträckan Brunflo–Sveg invigdes 1922 var Inlandsbanan farbar från Kristinehamn 

6. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 50 och Festin 1941.
7. Muntlig uppgift av Jan-Olof Montelius, Vägverket. Enligt KAK:s bilatlas från 1954 var bilväg 
framdragen till Ånn. På M:s vägvisare 1957 var bilväg framdragen till Storlien, men endast prickad 
från Storvallen.

Järnvägen genom Åre 
2008.
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till Vilhelmina. År 1924 kompletterades Härjedalens järnvägsnät i och med färdigstäl-
landet av lokalbanan Sveg–Hede, den s.k. Hedebanan. 

Inlandsbanan resulterade inte alls i samma explosionsartade utveckling som tvär-
banan och stambanan gjort några decennier tidigare. Inlandsbanan undvek till stora 
delar befintlig infrastruktur, eftersom en uttalad vision var just att den skulle bryta ny 
mark. Industrialiseringen hade hunnit för långt för att det skulle uppstå någon större 
nykolonisation i anslutning till järnvägen. Nya skogsindustrier etablerades inte i förvän-
tad utsträckning, med undantag av bl.a. massafabriken i Ulriksfors. Även om Inlands-
banan fick en avgörande betydelse för orter som Sveg, Svenstavik, Hammerdal och 
Strömsund, hann samhällsutvecklingen i stort springa ifrån det utdragna projektet. 
Inte förrän 1936 var banan färdig i sin helhet. Hedebanan var olönsam från början och 
lades ned redan 1966. Turisttrafiken var emellertid omfattande med periodvis extra-
tåg till Hede, varifrån turister transporterades vidare med buss. År 1991 lades hela 
Inlandsbanan ned för reguljär trafik, men samma år påbörjades satsningar på sommar-
turism där tågresan är målet i sig.

Landvägen
Landvägen var initialt inte av avgörande betydelse för tillströmningen av turister, men 
blev sedan allt viktigare i och med ökningen av antalet bilar och bussar. Några vägar 
har också blivit turistattraktioner i sig.8

I mitten av 1800-talet genomfördes flera upprustningar och utbyggnader av det 
befintliga vägnätet. Sedan union bildats mellan Sverige–Norge och Östersund 1810 
blivit residensstad i det nyblivna Jämtlands län, inriktades ansträngningarna på att 
förbättra vägarna till Norge samt att knyta ihop länets orter och ansluta vägarna till 
intilliggande läns vägnät. Det mest kända vägprojektet vid tiden var upprustningen av 
Skalstuguvägen (Karl Johanvägen), som försågs med 22 stenvalvbroar. I Härjedalen 
anlades år 1850 väg mellan Hede och norska Röros, via Funäsdalen. Under perio-
den ca 1850–85 prioriterades vattenvägen och sedan i ännu högre grad järnvägens 
framdragning genom Jämtland. Landvägen fick stå tillbaka för de större kommunika-
tionsprojekten. 

I slutet av 1800- och början av 1900-talet fokuserades på att ombilda viktigare 
färdleder till vägar med rakare och jämnare sträckning. Även många nya vägar, s.k. 
»vägar av enklare typ« och »ödebygdsvägar« anlades. Nya järnbroar uppfördes på 
flera platser i länet, t.ex. Oscarsbron mellan Östersund och Frösön 1898 och bron 
över Indalsälven vid Järpen 1908. Under 1930- och 40-talen anlades flera s.k. AK-
vägar i länet med arbetskraft från Arbetslöshetskommissionen. 

Av särskild turismhistorisk betydelse är vägarna till Bydalen 1895 respektive Tänn-
forsen 1906 (se kapitlet Luftgäster, Bydalen resp. Tännforsen). En annan i turistsam-
manhang känd väg är vägen över Flatruet i Härjedalen. Den invigdes 1938 och är 
alltjämt landets högst belägna väg. Även Stekenjokkvägen, eller »Vildmarksvägen«, 
som korsar gränsen mellan Jämtlands och Västerbottens län, är omtalad för sin höga 
belägenhet och fjällnärhet. Den anlades i slutet av 1960-talet inför gruvetableringen i 
Stekenjokk 1974. Efter andra världskriget har länets vägar successivt blivit den vikti-
gaste kommunikationsleden för turister. I nord–sydlig riktning löper riksväg 45, 
»Inlandsvägen« och i sydost–västlig riktning E 14 som dominerande trafikpulsådrar. 
E 14 (tidigare E 75) blev Europaväg 1962.9 Övriga större vägar av central betydelse 

8. Allmänt om landvägen: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 38–43, Uhnoo 1941 och Historiska vägar i 
Jämtlands län 2000.
9. Muntlig uppgift av Jan-Olof Montelius, Vägverket.
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för turismen är riksväg 84, som skär genom Härjedalen i öst–västlig riktning, riksväg 
87 rakt österut från Östersund, riksväg 340, »Fiskevägen«, norrut från Krokom samt 
riksväg 342 norrut från Strömsund. Bensinmackar, busskurer m.m. har skapat nya 
knutpunkter i byarna, inte bara längs de större vägarna. Ett litet samhälle med ben-
sinmackar från olika tidsepoker är Skålan i Bergs kommun. En av dem, byggd på 
1950-talet, har förklarats som byggnadsminne. (Se vidare om bilismens framväxt i 
kapitlet Bil- och bussturism).

Landskap, nationalism och skidåkning
Att påstå att Jämtland och Härjedalen är natursköna områden med goda förutsätt-
ningar för turism och friluftsliv, är knappast kontroversiellt. Vad som är ’vackert’ och 
’sevärt’ är ändå naturligtvis inte objektivt mätbart, utan en mängd konventioner lagrade 
på varandra i hundratals år. Här ska endast antydas vilken plats landskapet i Jämtland 
och Härjedalen har i ett nationellt perspektiv och hur landskapen en gång »upptäck-
tes«.10 

I romantikens anda upptäcktes det nordiska landskapet under 1800-talet inom konst, 
musik och litteratur. En av föregångarna bland upptäckarna av det svenska landska-
pets karaktär var Carl von Linné. Han är något av en vattendelare i synen på landska-
pet, som inte bara något som kan brukas och systematiseras, utan även frambringa 
känslor och insikter om en högre makts närvaro. 

Jämtland och Härjedalen har emellertid inte någon framträdande plats i 1800-
talets romantiska konstnärsliv, till skillnad från t.ex. Lappland och Dalarna. Inga konst-
närsgrupper eller nationellt kända författare verkade här. Den idag tämligen bortglöm-

10. Om landskapet, nationalismen och skidåkning, se Sörlin 2000, Sandell & Sörlin 2000, 
Tordsson 2000, Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 20–36 och Holmquist 1942.

Utsikt över Valsjön i 
Hotagen år 2000.
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de Johan Fredrik Julin kan sägas vara den konstnär som genom resor i Västjämtland 
upptäckte landskapet under första hälften av 1800-talet. År 1840 deltog han i en 
utställning i Stockholm anordnad av Akademin med akvarellerna Tännforsen, Åre-
skutan och Storsjön. Mer kända inom länet än Julin är Jämtlandskonstnärerna Johan 
Tirén och Anton Genberg, som kring sekelskiftet 1900 betydde en del för bilden av 
turistlandet Jämtland. Störst betydelse för tidens turistpropaganda hade dock sanno-
likt fotografen Nils Thomasson. År 1916 etablerade han sig med egen ateljé och affär 
i centrala Åre. Hans mycket stora och välkända produktion karaktäriseras till stor del 
av bilder på turister och turistattraktioner samt på samer. Den ende nationellt riktigt 
kände kulturpersonligheten som färgats av jämtländsk natur och kultur i sitt konstnär-
skap, är tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger. Hans musik är antagligen det konst-
närliga uttryck, som på ett nationellt plan framkallar flest associationer till det som av 
tradition uppfattas som typiskt jämtländskt.

Om Jämtland och Härjedalen inte var betydande områden för romantikens 
konstnärer, spelade landskapen en större roll som nationsbyggande och identitets-
skapande medel. De nordiska landskapen blev under 1800-talets senare del viktiga 
beståndsdelar i de nordiska folkens nationsbyggen och nationalkänslor. Vild, drama-
tisk natur och ociviliserad kultur blev vid tiden inspirationskällor över hela Europa som 
en reaktion mot upplysningens rationalism. I den romantiska uppfattningen om det fria, 
enkla, hederliga, självständiga folket och dess karaktär blev det ett nationellt projekt 
att göra verklighet av den gängse europeiska bilden av den sanne nordbon, att skapa 
en nationell mytologi byggd på Ultima Thule. Berättelser om den yttersta norden och 
dess invånare var en etablerad litterär genre sedan antiken, förmedlad av bl.a. Tacitus, 
Adam av Bremen och Olaus Magnus. Dalarna kom att utgöra modellen för den typiskt 
svenska kulturen och fjällvärlden blev en viktig del av den typiskt svenska naturen. 
Fjällen skulle inte bara avbildas av konstnärer och fotografer, utan också upplevas på 
plats. Genom stärkande friluftsliv kunde en djupare kontakt med Sverige och svensk-
heten nås. I synnerhet i Norge, men även i Sverige, kom skidåkning att spela en cent-
ral roll som identitetsskapande aktivitet. Det svenska nationallandskapet har genom 
åren trummats in, förstärkts och upprätthållits på flera sätt.

De nationella stämningarna samverkade med intresse för kroppskultur, alpinism 
och allmänt borgerliga dygder till att fjällen snabbt »kanoniserades« i ett kollektivt 
medvetande. Friluftsliv i fjällvärlden var inte bara nyttigt och stärkande för kroppen, 
utan också ett fostrande av nationens invånare till hederliga och goda samhällsmed-
borgare. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte flera organisationer 
och institutioner fram som resultat av detta. Förutom Svenska turistföreningen, som 
behandlas nedan, kan främst nämnas Föreningen för skidlöpningens främjande, 
nuvarande Friluftsfrämjandet, som grundades 1892. Flera av de ledande männen inom 
föreningen var höga militärer, bl.a. dess förste ordförande Adolf Heijkenskjöld. Före-
ningens valspråk var, åtminstone under de första 50 åren, »manlig idrott – fädrens 
arv«. (Jämför med STF, nedan.)

Svenska turistföreningen
Grundandet av Svenska turistföreningen var av stor betydelse för den tidiga turismen 
och en logisk följd av tidens idéströmningar (se ovan).11 STF bildades i akademiska 
kretsar i Uppsala 1885 med mottot »känn ditt land«. Idén kom närmast från Norge, 

11. För allmänt om STF och STF:s engagemang i fjällvärlden: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 52 ff., 
Nygaard 1997, s. 21 ff., Nilsson 1999, s. 45 ff., 78 f., Rolén 1990, s. 173–76 och Waller & Hedström 
1974, s. 99–102.
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där det funnits en fungerande förening sedan 1868. Likheten är också stor med The 
Alpine Club, som bildats i London 1857 och Alpenverein i Österrike, bildad 1861. 
Fjäll-, natur- och nationalromantik var viktiga inslag i konceptet, som blivit mycket 
framgångsrikt runt om i Europa bland högborgerliga akademiker. Den natur- och män-
niskosyn som dominerade i dessa kretsar sprang ur en slags antiintellektualism med 
ett förhärligande av kroppen och ett sunt friluftsliv i den vilda naturen. Naturen blev ett 
frihetens rum där civilisationströtta människor kunde vederkvicka sig. Denna ideologi 
ledde, något förenklat, så småningom å ena sidan fram till en demokratisk turism för 
alla medborgare i folkhemmet, å den andra till en nazistisk människosyn. När semester 
blev allt mer vanligt förekommande, och till slut lagstiftad 1938, var det en angelägen-
het både för socialdemokrater och den yttersta högern. (Se vidare kapitlen Vinter-
sport, fjällturism... och Bil- och bussturism, Frostviken.) 

I Sverige var Jämtland, Lappland och Dalarna från början prioriterade områden för 
STF. I föreningens årsskrifter mellan åren 1886–1910 berördes Jämtland i 12 % av 
det totala antalet artiklar och notiser, Lappland i 19 % och Dalarna i 8 %. Redan 1886 
organiserade STF ett nätverk av ombud landet runt, vilka i Jämtland ofta var stations-
inspektörer. Dessa ombud, ursprungligen kallade agenter, värvade medlemmar, distri-
buerade årsskriften och gav råd inför planeringen av resor. 

STF:s engagemang i fjällvärlden tog sig uttryck i att vandringsleder rösades, båtar 
införskaffades, vägvisare och färdledare utsågs, kartor köptes in och nyproducera-
des och övernattningsstugor började uppföras. Den första fjällstugan (/fjällhyddan) 
byggdes 1888 nära Sulitelma i Lappland. År 1890 uppfördes Sylhyddan och två år 
senare en hydda på Åreskutan. Nedalsstugan på Helagsfjället rustades upp 1893 för 
att tjäna som nödvändig övernattningsplats för vandrande mellan Sylarna och västra 
Härjedalen. En led mellan stugan och Mittådalen märktes ut. En hydda byggdes på 
fäbodvallen Västra Arådalen 1895 och i Storulvån 1897. En av de äldsta stugorna 
som fortfarande är i bruk på ursprunglig plats i fjällvärlden är Östanstugan i Helags 
från 1916 (se vidare kapitlet Luftgäster). År 1919 arrangerade STF en fjällförarkurs i 
Västjämtland (se vidare kapitlet Vintersport, fjällturism..., Trillevallen). 

Ett inslag i det idémässiga sammanhang som STF uppstod i var kärleken till 
fosterlandet och dess historia. Det fanns en strävan mot fördjupad nationell enhet, 
som i någon mån kunde ersätta den homogena idyll som det gamla bondesamhället 
ansågs ha varit. Framväxten av STF skedde vid ungefär samma tidpunkt som Nordiska 
museet och Skansen etablerades. Det var idealiskt om upplevelser och strapatser i 
den storslagna och stärkande fjällvärlden kunde kombineras med ett besök vid t.ex. en 
fäbodvall, en medeltidskyrka eller något historiskt minnesmärke. Den enskilda hän-
delse i Jämtlands historia som sannolikt fascinerat och uppmärksammats mest, är Ka-
rolinernas dödsmarsch i den svensk-norska fjällvärlden 1718–19. I slutet av 1800-talet 
och i början av 1900-talet närdes ett särskilt intresse för karoliner och den svenska 
krigshistorien. Flera minnesstenar restes då (och senare) i Jämtland över händelsen, 
men den enda som tillkom genom en nationell, fosterländsk uppslutning var Karoliner-
monumentet i Duved. Riksantikvarien och STF- ordföranden Hans Hildebrand ingick i 
den kommitté som bildats för projektet. På platsen för den gamla försvarsanläggning-
en Duveds skans restes en obelisk i granit, som invigdes med en högtidlig ceremoni 
1892. Karolinermonumentet har sedan dess varit ett välbesökt utflyktsmål.12

12. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 67 f.
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Bad och brunnsdrickning

En av de tidigaste formerna av turism var den verksamhet som byggdes upp i anslut-
ning till surbrunnar. Den första brunnsanläggningen i Sverige var Medevi, som anlades 
i slutet av 1600-talet. Brunnsdrickning med allt som hörde till i form av medicinsk 
behandling, hälsosamma bad, stärkande promenader och ett avancerat sällskapsliv 
hade sin glansperiod i slutet av 1800-talet, vid tiden för industrialismens genombrott. 
I Jämtland fanns under en period många surbrunnar med olika grad av tillhörande 
anläggningar och besöksfrekvens. 

De medicinska aspekterna på tidiga former av turism behandlas endast fragmen-
tariskt i följande kapitel och i kapitlet om luftgäster, dvs. vatten- respektive luftterapi. 
Det har sedan mycket lång tid tillbaka i historien funnits en omfattande kunskap och 
teoribildning kring vattnets och luftens läkande egenskaper, varav mycket idag uppfat-
tas som lustigheter och synnerligen ovetenskapliga slutsatser. Till brunnsorterna (och 
sanatorierna, se kapitlet Luftgäster) anlände både vad vi idag skulle kalla turister och 
patienter. Gränserna mellan vilka som kunde räknas till det ena respektive det andra 
var ofta flytande, och uppfattades antagligen på ett annorlunda sätt då. Dessutom 
hade de olika anläggningarna ett skiftande utbud av behandlingsformer och tog emot 
olika kategorier av gäster. Människans syn på sig själv, sin kropp och sina sjukdomar 
förändras hela tiden. Här ska endast konstateras att de tidiga turistmiljöerna också har 
en plats i ett medicinhistoriskt perspektiv.

Kullstatjärnen år 2000.
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Ytterån och Ragunda
Den mest betydande och mest välkända brunnsorten i Jämtland var Ytterån, som från 
mitten av 1700-talet och fram till början av 1900-talet var en välbesökt ort för brunns-
drickare.13 År 1756 upptäckte prästen Henning Tideman i Rödön tre stycken järnkällor, 
varav en i Ytterån. Källor med järnrikt vatten ansågs särskilt hälsosamma. Järnkällan i 
Ytterån var med sina 5,46 delar järnoxidulkarbonat på 100 000 delar vatten en av Sve-
riges starkaste surbrunnar, som därmed fick hög status. Till en början kom människor 
ur främst bygdens överklass hit för att dricka brunn. Det fanns då inga organiserade 
utflykter för brunnsgästerna, men ortsbefolkningen tjänstgjorde sannolikt som guider 
vid tillfälle. 

När järnvägen sedan drogs fram under 1880-talet hade Ytterån redan tagit emot 
gäster i hundra år. År 1886 grundades bolaget Ytterå Brunn- och Bad, som lät bygga 
en badinrättning i anslutning till källan. Under några år växte anläggningen ut med 
hotell, societetshus, badhus, brunnshus och doktorsbostad. Ytterå Brunn- och Bad-
anstalt hade sin glansperiod fram till 1905. Till anläggningen kom gäster från hela 
landet, som förutom av bad och brunnsdrickning lockades till Ytterån av ortens höjd 
över havet och närheten till barrskog. Dagens stora turistattraktion i Ytterån är Mus-
Olles museum, som har en intressant koppling till kurorten. Mus-Olle byggde mycket 
av sin samlarverksamhet på föremål han fick av, eller samlade upp efter, kurortens 
människor. Av en av Jämtlands mest betydelsefulla turistorter finns idag inte mycket 
kvar. Det stora societetshuset med indragna balkonger i två våningar revs 1956 för att 
ge plats åt skolan. 

Den enda brunns- och badanstalt i Jämtland som på allvar kunde mäta sig med 
Ytteråns i popularitet, var den i Ragunda, belägen där samhället Hammarstrand idag 
ligger. En källåder med järnhaltigt vatten på den torrlagda Ragundasjöns botten lär ha 
kommit i dagen i samband med att ett grustag upptagits för byggandet av nya kyrkan 
på 1840-talet. Källan fick snabbt ett rykte om sig att vara en urgammal offerkälla. En 
kuranstalt planerades vid Gevågs strand redan på 1860-talet, men kom inte till utfö-
rande. Ett tiotal år senare anlades i stället en brunnspark med brunnshus, kägelbana, 
musikpaviljong och estrad vid Hammarens strand, och inte förrän 1890 bildades 
Ragunda Brunns- och Badinrättnings Aktiebolag. Året därpå stod badhuset färdig-
byggt, vilket innebar början på några lukrativa år. Anläggningen fick namnet Ragunda 
vattenkuranstalt och hälsokälla. Till anläggningen hörde den Frisendalska gården, 
som rymde badhotell och restaurang. Till Ragunda kom många gäster från Medelpad 
och Ångermanland. I prospekten lockade man, förutom med bad och brunnsdrick-
ning, även med närheten till kända utflyktsmål, som Döda Fallet, Krångedeforsen och 
Vätta- och Kullstabergen. Anläggningen drevs fram till 1919, med sporadisk verk-
samhet ytterligare några år. I STF:s årsskrift 1896 skrev en besökare att »Ragunda 
vatten kuranstalt hör hvarken till de stora eller fashionabla och vill nog hvarken bli 
det ena eller det andra«. Trots det hade man i Ragunda under 1890-talet 200–300 
besökare per säsong, vilket var lika många som i Ytterån. Idag finns sannolikt bara 
en del av parken kvar. Bl.a. med anledning av kuranstaltens etablerande utvecklades 

13. För samtliga kurorter, bad och brunnsdrickning, se Jonsson 1986, Bergmark 1959 (1964, 1985) 
och Rolén 1990, s. 169–72. Om Ytterån: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 62 f., Adsten & Jonsson 
1996, s. 8 ff., Nilsson 1994, s. 128-130, Nilsson 1999, s. 23 (m.fl. titlar) och JLM:s bildarkiv: Ytterån 
102–296.
14. Förutom Jonsson 1986, även Löfbladh 1955, Clason 1896, s. 242 f. och Ragunda stations-
samhälle 1998.
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Hammarstrand till regionens centralort på bekostnad av stationssamhället Ragunda, 
där utvecklingen avstannade. Närheten till Hammarforsens kraftverk bidrog sannolikt 
också till Hammarstrands expansion (se även kapitlet Luftgäster, Östjämtland). 

Mörsil, Sikås, Änge, Föllinge, Strömsund, Backe och Ransjö
Förutom i Ytterån och Ragunda fanns en mängd hälsobrunnar och badanläggningar 
runt om i länet vid den här tiden. Flera av dem var små och hade svårt att konkurrera 
med de mer etablerade källorna, i synnerhet med dem som sedan kom att ligga i an-
slutning till järnvägen. Till de mindre anläggningarna kom främst människor ur bygdens 
överklass. 

År 1866 startade bonden Elias Olsson en badinrättning i Eggen i Mörsil, som 
erbjöd ångskåpsbad, gyttjebad och varma bad. På Olssons gård serverades mat till 
turister och badgäster. Badinrättningen drevs in på 1880-talet, då utvecklingen i 
Mörsil tog en annan vändning (se kapitlet Luftgäster).

I Sikås, Hammerdal fanns källor med radiumhaltigt vatten. År 1890 bildades Sikås 
Badhus Aktiebolag. Eventuellt byggdes badhuset redan på 1880-talet i anslutning till 
källan. Badgäster kom från olika delar av landet och inkvarterades i bondgårdar. Vid 
en rensning av källan påstods att man samlat ihop ett stort antal kryckor och käppar 
intill källan. Även ben och horn från ren lär ha hittats, vilket i så fall kan tyda på att sam-
er känt till hälsokällan. Badhuset fanns kvar till någon gång på 1910-talet. I början av 
20-talet uppfördes ett nytt badhus med ett mer avancerat och fullödigt utbud intill en 
annan radiumkälla i byn. Även nu bildades ett aktiebolag. Badhuset lades ned i början 
av 1930-talet och revs kort därefter.15

I Änge i Offerdal fanns en järnkälla, badhus och restauration. Änge Brunns- och 
Badanstalt erbjöd ett tiotal olika bad, bl.a. tallbarrsbad med färsk tall-lag varje dag. 
Mjölnarens hustru tjänstgjorde som baderska vid det ena av anstaltens två badkar. En 
massös från Stockholm stod för sjukgymnastik, massage och elektricitetsbehandling. 
Som regel besöktes Änge en gång i veckan av läkare. Ångbåtstrafiken på Näldsjön 
var avgörande för badanstaltens etablerande, vilket i sin tur bidrog till samhället Änges 
framväxt som centralort i Offerdal. Änges uppsving påminner om Hammarstrands 
vid ungefär samma tid, där Ragunda vattenkuranstalt bidrog till ortens utveckling (se 
ovan).16

I Föllinge bildades 1887 ett badbolag, som uppförde ett badhus. Här fanns, och 
finns fortfarande, en källa kallad Radiumkällan, Mineralvattenkällan eller Trefaldighets-
källan. I Strömsund fanns en badanstalt, som erbjöd allehanda kurer. Planer fanns på 
att utvidga verksamheten och utnyttja de natursköna områdena längs med Ströms 
Vattudal till Frostviken. I Backe etablerades i början av 1880-talet Fjällsjö Vattenkur-
anstalt. Här erbjöds olika former av stärkande bad. En park med en paviljong anlades 
och en kägelbana uppfördes. Kägelbanan är sedan länge flyttad till Fjällsjö hem-
bygdsgård och har förklarats som byggnadsminne. Enda badanläggningen som tycks 
ha funnits i Härjedalen låg i Ransjö i Linsells socken. År 1862 inrättades här en liten 
anläggning baserad på kallvattenkurer, liknande den i Kullstaberg (se nedan)17. 

Orter som Sikås, Änge, Föllinge, Strömsund, Backe och Ransjö låg emellertid 
alltför avsides för att ha någon riktig framtid som kur- och turistorter. Trots det kunde 
man under korta perioder erbjuda en mängd olika hälsosamma bad.

15. Förutom Jonsson 1986, även Stensby Jönsson 1996, s. 115–117.
16. Förutom Jonsson 1986, även Boman 1957 och Lofterud 1991, s. 32 f.
17. Bergmark 1959 (1964, 1985), s. 259 och Björklund 1952.
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Månsta och Kullstaberg
I Näs socken fanns brunnarna Månsta och Kullstaberg, vilka tycks ha befunnit sig i ett 
skikt mellan Ytterån och Ragunda å den ena sidan, och de allra minsta brunnsorterna 
å den andra. Svavelkällan i Månsta var känd sedan 1700-talet. Hit kom gäster från 
olika delar av landet för att dricka brunn, promenera, göra roddturer m.m. Prospekt 
lockade med ren och frisk barrskogsdoft och närhet till den storslagna fjällvärlden. 
Brunnsgästerna inkvarterades i bondgårdar. År 1883 bildades Månsta Brunns- och 
Badhus AB, som lät uppföra ett badhus i två våningar. På bottenvåningen fanns bad-
avdelningar, massagerum och ångskåp. På den övre våningen fanns en solveranda, 
läkarmottagning, matsalar m.m. Ett åttkantigt brunnshus byggdes över källan, där vatt-
net förutom mycket svavel, även innehöll radium. År 1905 såldes brunnen på exekutiv 
auktion. År 1914 byggdes brunnshuset om till bageri. Några år senare nedmonterades 
huset och transporterades till Röjan, där bagerirörelsen fortsatte.18 

I byn Åsan söder om Tandsbyn fanns också en surbrunn. Här anlades på 1850-
talet Kullstaberg badanstalt. Initiativtagare och drivande kraft var läraren och baptist-
predikanten Carl Johan Edvall. Det första huset som uppfördes var en nu nedbrunn-
nen timmerbyggnad i vinkel mot huvudbyggnaden, som inrymde kök, matsal m.m. I 
huvudbyggnaden fanns bl.a. badrum, bastu och bostadsrum. Huvudbyggnaden står 
fortfarande kvar. Eftersom Kullstaberg var avsides beläget, drevs verksamheten till 
stor del genom självhushåll med ladugård och stall inom området. Hästar behövdes 
för jord- och skogsbruk, men också för transportering av gäster till och från Kårgärde 
ångbåtsbrygga och Brunflo järnvägsstation. 

Efter att Edvall flyttat, följde en period av nedgång innan Kristina Olofsson blev 
ensam ägare till Kullstaberg på 1870-talet. Anläggningen rustades upp och moderni-

serades och en badläkare anställdes. 
Vid Kullstatjärnens strand fanns bryg-
ga och badhus, där allehanda badfor-
mer erbjöds. En liten personhiss som 
sannolikt använts i samband med 
badningen finns kvar. Stora föränd-
ringar gjordes på 1880-talet. Olofs-
son var driftig och lockade gäster 
genom omfattande reklamkampanjer. 
Kullstaberg blomstrade i både bildlig 
och bokstavlig mening. Tydliga spår 
finns av den trädgård som anlades 
med murade terrasser, stentrappor, 
promenadstigar, träd och buskar. I 
parken fanns också ett stort märkligt 
ur med fyra urtavlor, som anbring-
ats på en träställning. Kullstaberg 
hade sedan ytterligare ägare innan 

badningen upphörde 1911. Anläggningen är delvis kraftigt förfallen, men kan i sin 
helhet berätta om det brunns- och badanstaltsliv som under en kort period var vanligt 
förekommande runt om i länet.19  

 

18. Förutom Jonsson 1986, även Linderström 1960.
19. Förutom Jonsson 1986, även Linderström 1961.

Kullstaberg, huvud-
byggnaden år 2000.
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Botanister, lorder och grosshandlare
Förutom de badande och brunnsdrickande gästerna besöktes länet av andra kate-
gorier människor, som kan anses vara tidiga turister. 

»Blomsterherrar«
De s.k. blomsterherrarna utgjorde ett exempel på gäster i fjällvärlden. Från 1843 
och ca 50 år framåt kan man genom reserapporter och uppsatser följa botanisters 
vandringar i fjällvärlden, som genomfördes huvudsakligen i vetenskapligt syfte. Bland 
blomsterherrarna, som inte bara samlade växter, fanns Artur Hazelius, då elev vid 
Nya Elementarskolan i Stockholm. Hazelius kom att återvända flera gånger, då för att 
samla föremål till Skansen och Nordiska museet. Blomsterherrarna inkvarterades, 
liksom många andra av de tidiga turisterna, på bondgårdar runt om i bygderna.20  
Till de mer kända hör Benjamensgården i nuvarande Åre centrum.21 

Brittiska »laxlordar«
Ytterligare en grupp av tidiga turister utgör de brittiska lorderna, »laxlordarna«, »the 
British Sportsmen«, som från 1830-talet och fram till början av 1900-talet reste till 
mellersta och norra Skandinavien, lockade av jakt och fiske.22 För de tidiga brittiska tu-
risterna var först Norge och senare Sverige jungfrulig mark att utforska. I ett inledande 
skede av britternas resande till Sverige eftersträvade de jakt och fiske under  
relativt enkla förhållanden. I regel bodde de inkvarterade hos lokalbefolkningen.  

Villa Skottland 
år 2000.20. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 64 f.

21. Waller 1986, s. 87.
22. För allmänt om laxlorderna: Sillanpää 1997, Järnfeldt-Carlsson 1988, s.116 ff. och 
Rolén 1990, s. 164–67.
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Jakt och fiske för nöjets skull var ett hittills obekant fenomen i Jämtland och Härjeda-
len, som introducerades av britterna. De engelsmän som under perioden 1830–50 
reste till de skandinaviska fjälltrakterna, reste från England till Hamburg och vidare 
till Kiel och Lübeck, varifrån fartyg tog dem till svenska och norska hamnar. Från 
1852 trafikerades sträckan Hull–Trondheim ganska regelbundet av ångbåt. Även om 
tillgängligheten och tillströmningen av turister i och med det ökade, var en resa till den 
skandinaviska fjällvärlden fortfarande förknippad med äventyr. 

De mest namnkunniga bland britterna tillhörde den yttersta aristokratin, t.ex. Admi-
ral Sir John Kennedy Erskine Baird och Lord Ailsa, the 3rd Marqueess of Ailsa, som 
år 1885 slog sig ned i Gunnarvattnet i Hotagens socken. De arrenderade mark med 
jakt- och fiskerättigheter och lät uppföra ett timrat tvåvånings hus i björkskogen en bit 
upp på fjället Myrklumpen. Inredning, såsom bord, stolar och sängar snickrades av 
byborna. Ursprungligen hörde stall, hundgård och hönsgård med ett 70-tal höns till 
anläggningen. En kärrväg gjordes i ordning fram till villan, som fick namnet Skottlands-
vägen, på vilken allt fick fraktas upp. »Engelsktia« i Gunnarvattnet varade i tio år. När 
byborna ville höja arrendeavgiften lämnade britterna byn och sitt Skottland Jagthus 
(Villa Skottland). Jaktvillan är bevarad och kvar i privat ägo.23 Villa Skottland och 
Engelsktia är antagligen de företeelser förknippade med de brittiska laxlorderna, som 
tydligast är levande i en lokal muntlig tradition. Stoffet har använts i bl.a. bygdespel 
och skönlitteratur.24 

Norra Jämtland var vid tiden inte alls känt i vidare turistkretsar, utan britterna kan 
sägas vara pionjärer. Förutom till Hotagen reste britter även tidigt till t.ex. Kolåsen 
och Frostviken. I Kolåsen fanns ett starkt intresse av att locka till sig brittiska turister 
genom engelskspråkigt informationsmaterial. Huruvida flest engelsmän verkligen 
valde Kolåsen är inte säkert. Exempelvis finns även flera franska namn i bevarade 
gäst böcker. En engelsman som år 1897 lär ska ha besökt Kolåsen var Winston 
Churchill.25 Från Frostviken finns en publicerad skildring av möten med engelsmän 
åren 1889–91. Författaren var anställd som guide för att kunna anvisa britterna till 
lämpliga jaktmarker och fiskevatten samt sörja för att båtar hyrdes, roddare och bärare 
lejdes och bostäder tillhandahölls. Engelsmän, som övertagit Dryckfors bruk i slutet av 
1800-talet, arrenderade jakt- och fiskerättigheter inom kronoparker och renbetesfjäll 
i Frostvikens socken. De lockade sina landsmän genom annonser och artiklar i den 
brittiska sportpressen att komma till »Swedish lapland«. Första resan 1889 till Frost-
viken gick sjöledes till Härnösand, sedan tåg till Helgum, ångbåt till Ramsele, gäst-
givarskjuts till Strömsund och därefter ångbåt till Bågede. I Bågedeforsen fanns gott 
laxöringsfiske och bra boende några dagar i byn Sjulsåsen. Därefter gick resan vidare 
med ångbåt till Gäddede och Gäddedeforsen. Två av britterna som beskrivs i boken 
är Lord Barrow och Admiral Kennedy.26 

Sedan järnvägen mellan Trondheim och Östersund färdigställts 1882, ledde det 
till att allt fler engelsmän sökte sig över till Sverige från Norge. Några lät uppföra stora 
jaktvillor, däribland Admiral Sir William Kennedy, som eventuellt är samme man som 
tidigare jagade och fiskade i Frostviken. År 1895 slog han sig ned i Landverk, vid 
Ånnsjön.27 De engelsmän (och svenskar) som uppförde stora, ibland grandiosa jakt-

23. www.go-for-it.nu/goforit/skottland.html, Waller & Hedström 1974, s. 93 f. och informations-
skylt vid Villa Skottland.
24. Se t.ex. Ekman 1999.
25. Ullberg 1969, s. 362 f. Det har ifrågasatts om det verkligen var den blivande premiärministern 
och nobelpristagaren som besökte Kolåsen. Eventuellt var det en släkting till denne.
26. Sillanpää 1997, s. 209 (m.fl. sidor), www.are.se/tourism/index2.htm, Permansson 1928.
27. Sillanpää tar inte upp huruvida Kennedy tidigare jagat och fiskat i Frostviken.
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villor förde med sig en helt annan livsstil till fjällvärlden, än de tidigare sportiga brit-
tiska pionjärerna. Förutom Landverk, är väl Tom Nickalls Skalstugan mest känd bland 
de engelska jaktvillorna. Under perioden 1880–1915 uppfördes ca 25 jaktvillor och 
åtskilliga jaktstugor i Västjämtland av svenskar och britter. De brittiska lordernas resor 
till Skandinavien tog i stort sett slut i och med första världskriget. Nya beskattnings-
system i Storbritannien, som drabbade de markägande lorderna märkbart, antas ha 
varit en orsak till detta. (Se även kapitlet Luftgäster, Fjällnäs och Tänndalen.)

Svenska grosshandlare
Av de svenskar som lät uppföra jaktvillor i Västjämtland var de flesta grosshandlare 
eller affärsmän i trävarubranschen.28 Byggherrarna köpte upp flera hemman och lade 
på så sätt under sig stora eftertraktade jaktmarker och fiskevatten. Några av villorna 
ritades av nationellt kända arkitekter, som kom att inspirera de lokalt förankrade 
byggmästarna. En av dem var Christen Andersson från Björnänge, som under några 
år fick flera uppdrag att bygga villor och hotell. Den nya arkitekturen introducerades av 
en liten grupp arkitekter, som hade nära relationer till sina beställare. Jaktvillorna blev 
främmande element i fjällandskapet och har sina arkitektoniska motsvarigheter i t.ex. 
Djursholm och Stockholms skärgård. 

Till de mest grandiosa jaktvillorna hör C.F. Liljevalchs Medstugan och Oscar 
Dicksons Rensjösätern. Arkitekt för Medstugans jaktvilla var Agi Lindegren. För 
ritningarna till Rensjösätern svarade arkitekt Adrian Crispin Peterson. Rensjösäterns 
jaktvilla tillverkades omkring 1890 i monteringsfärdigt skick vid Svartviks sågverk i 
Medelpad och fraktades därifrån med tåg, sedan med hästforor på snöföre till sin pla-
cering i väglöst land vid Norder Rensjön. Dickson tillbringade några få veckor om året 
på Rensjösätern för att jaga, fiska och idka ett sofistikerat sällskapsliv, som krävde 
många tillfälligt anställda personer. Rensjösätern, som stod oanvänt större delen av 
året, blev i sig en turistattraktion. Redan i STF:s Resehandbok 1 från 1894, föreslogs 
Dicksons jaktslott som ett lämpligt resmål för en dagsutflykt. Roddturen till villan tog 
sex timmar tur och retur vid vackert väder.29 

Medstugan år 2000. Från vänster: Jaktvilla, ripbod, is- och vedbod (med utrymme för jakt- 
och fiskeredskap) samt badstuga.

28. För allmänt om jaktvillor och specifikt Medstugan och Rensjösätern: Järnfeldt-Carlsson 1988, 
s. 116 ff. och Rolén 1990, s. 164–67.
29. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 137.
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30. Om Fjellnäs: Kindblom & Kindblom 1993, s. 129 f., Rylander 1996, s. 86–92, Rolén 1990, s. 181 
f., Bergström, Magnusson & Raihle 1990, s. 232, SvD 00-02-16, Bergström 1982, s. 22–32,  
Dunfors 1975, Falkman & Jonsson (u.å) och Östberg 1998.
31. Det sköna Jämtland 1897.

Luftgäster
Under 1880-talet drogs järnvägen fram genom Jämtland. Dess betydelse för tillström-
ningen av turister som sökte ren luft och vacker natur kan inte nog framhållas. Som 
terapiform minskade det hälsosamma vattnets popularitet som stärkande element, för 
att i allt större utsträckning ersättas av den rena luften (se kapitlet Bad- och brunns-
drickning). Som ovan nämnts, har de olika anläggningarna i de flesta fall även en 
medicinhistorisk dimension. Här behandlas dock i huvudsak endast det turismhisto-
riska sammanhanget. Generellt kan sägas att de olika miljöerna snarare var uppbygg-
da som pensionat än som sjukhus, även om i synnerhet Mörsils sanatorium sedan 
utvecklades till en mer renodlad vårdinstitution. Ordet ’sanatorium’ hade för hundra år 
sedan inte samma konnotation som idag. »Luftgäster« är ett begrepp som fångar in 
både patienter och turister, som sökte sig till länet i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet.

Fjällnäs och Tänndalen
För Härjedalens del var den år 1877 färdigställda järnvägen till Röros initialt av större 
betydelse än järnvägens framdragning i Jämtland. Från järnvägsstationen i Röros var 
det fem mil över gränsen till byn Malmagen, sedermera Fjällnäs.30 Här invid sjön Mal-
magen på 800 meters höjd uppfördes under 1880- och 90-talen Fjellnäs Högfjells-
pensionat, som anses vara ett av landets äldsta fjällpensionat. Man lockade gäster 
med allehanda kurer, men också med ett varierat rekreationsutbud: »För sportmän 
godt tillfälle till jagt och fiske, för cyclister hård och jemn väg, för fotografiamatörer 
mörkrum m.m.«31. Fjellnäs marknadsfördes som både pensionat och sanatorium, men 
lungsotspatienter var inte välkomna. Av länets alla sanatorier och brunnsorter var 
dessa endast välkomna i Mörsil (se nedan).

Fjellnäs Högfjellspensionat skapades av Jonas Åslund med maka Hilda. Åslund 
tjänstgjorde som kronolänsman i Lillhärdal och var samtidigt juridiskt ombud för 

Ljusne-Voxna AB. Han gjorde många 
skogsaffärer både för bolagets räkning 
och för egen del. Till västra Härjedalen 
och Malmagen lär han första gången ha 
kommit i tjänsten, men sedan återvänt för 
att bygga upp sitt och sin familjs sommar-
hem, som inom några år var ett etablerat 
pensionat. Det första huset, Näset, började 
sannolikt uppföras 1882. År 1886 uppför-
des de två flyglarna, Prinsflygeln respek-
tive Ugglas flygel samt Vilda Västern, som 
innehöll bl.a. vagnsbod och tvättstuga. 
Prinsflygeln fick namn efter Prins Carl, 

som var en av pensionatets gäster. Ugglas flygel, eller Ugglebo, uppkallades efter en 
annan prominent gäst, överstelöjtnant Claes af Uggla. År 1893 färdigställdes Vinter-
palatset, ett trähus i tre våningar med glasverandor som dominerade intrycket av 

Fjellnäs Högfjells-
pensionat år 2000, 
Prinsflygeln och Näset 
(huvudbyggnaden)
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Fjellnäs. Vilda Västern och Vinterpalatset finns inte kvar idag. Vinterpalatset revs 1967. 
Till anläggningen hör ytterligare byggnader, bland vilka kan nämnas Norra flygeln från 
1893, en f.d. kägelbana från 1890-talet, en liten jaktstuga vid sjön Bolagen samt den 
vildmarksinspirerade sportstugan från 1950, som ursprungligen byggdes som bastu. 
Tomten runt pensionatet ordnades tidigt upp med gångstigar, men också med träd, 
buskar och grönsaker. Bl.a. odlades vinbär och rabarber. 

Makarna Åslund gick i konkurs 1901 och lämnade Fjellnäs 1908. Anläggningen 
har sedan drivits vidare med många olika ägare. Om- och tillbyggnader och moder-
niseringar har skett kontinuerligt. En av de större var den vinkelräta utbyggnaden av 
matsalen i Näset (huvudbyggnaden) 1934. Sällskapsrummet i Näset präglas av den 
stora mängden uppstoppade djur, sannolikt utplacerade på 1950-talet. 

I Tänndalen fanns också tidigt ett pensionat, Siljeströms pensionat, som uppför-
des 1891 som bostadshus för Anders Siljeströms familj. Norrmän lockade av ripjakt 
tillhörde de första turisterna, som inhystes i Siljeströms nybyggda hus. Anders Silje-
ström, »Tänndalskungen«, byggde några år senare ett nytt bostadshus och hyrde ut 
rum i det äldre huset. Åren 1910–14 arrenderades huset med tillhörande jakt- och  
fiskerättigheter av den engelske lorden Douglas Wylde Stobart, som byggde till en 
stor glasveranda på pensionatet. Efter första världskriget hördes Stobart aldrig av 
mer. Huset arrenderades en tid av Per och Elin Clarholm, som senare byggde Tänn- 
dalens fjällgård. Siljeströms pensionatsrörelse växte med en stor utbyggnad och 
moderniseringar på 1930-talet. Den gamla huvudbyggnaden finns kvar och är präglad 
av ombyggnader under 1930-, 40- och 70-talen. En hel del arkivalier finns bevarade i 
privat ägo.32 

Mörsil
Mörsil blev under 1880- och 90-talen den största och mest kända kur- och turistorten 
i Jämtland.33 Jon Jonsson Mankell var bonde på gården Mycklegård, men också Mör-
sils första hotellägare. År 1882 byggde han Mörsils Jernvägshotell, som vid den tiden 
var ett av landets få privata järnvägshotell. En av hotellets gäster var läkaren Torkel 
Horney. Tillsammans började Horney och Mankell att på Mycklegårds mark planera för 
uppbyggandet av Mörsils sanatorium, som kunde öppnas för patienter 1891. 

Mörsils sanatorium var Sveriges första privata sanatorium med plats för 80 pa-
tienter. Anläggningen bestod av flera byggnader sammanhållna av ett öppet park-
landskap. Huvudbyggnaden, kallad Societetshuset, byggdes likt ett turistpensionat i 
två våningar. Mot söder och väster fanns stora verandor, där den södra var inglasad 
och inredd med vilstolar till ligghall. Till anläggningen hörde de tre gästbyggnaderna, 
som kallades Selma, Mycklegård och Borg. Öster om huvudbyggnaden fanns villorna 
Stora och Lilla Lundagård. Stora Lundagård hade liksom Societetshuset salar och 
glasverandor, medan Lilla Lundagård var underläkarens bostad. Väster om Socie-
tetshuset placerades ett litet badhus, som gavs en nationalromantisk stildräkt med 
drakslingor. I badhuset erbjöds kalla och varma bad, ångbad, halvbad och dusch. 
Här fanns även ett desinfektionsrum. År 1900 införlivades doktor Hjalmar Helledays 
villa i anläggningen, som fick namnet Villa Odinslund, eller Horneys villa. I ett mot-

32. Ledin 1999, s. 42–44 och Öp 78-09-07.
33. Om Mörsil: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 70–75, Rylander1996, s. 113–120, Olsson 1905, s. 
132–144, Folkwar 1939, s. 108–113, Nilsson-Tannér 1963, s. 85-87 (m.fl. titlar) och muntliga uppgif-
ter av Kurt Evensson, Mörsils hembygdsförening. För skildringar inifrån Mörsils sanatorium, se 
t.ex. Valfrid Spångberg, När tiden byter skinn, s. 87 ff. (Sthlm, 1932) och V. Spångberg, Mina femti 
journalistår (Sthlm, u.å.).
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tagningsrum i villan finns märkliga väggmålningar, som lär ska ha målats av en patient 
från Stockholm, som hette Lundberg. På grund av sin vacklande hälsa kunde han inte 
fullfölja arbetet med målningarna, vilket i stället Jämtlandskonstnären Anton Genberg 
sedermera gjorde. 

Torkel Horney hade efter besök på sanatorier i Tyskland och Schweiz en bild av hur 
en sådan anläggning borde utformas. Ett trästaket byggdes runt hela området med en 
liten portal av trä över entrén. Portalen fanns med på en utställning i Östersund 1920, 
men är sedan dess borta. Hela området planterades med träd och buskar. Rabatter, 
gångstigar och gräsmattor anlades och parkbänkar och en fontän placerades ut. 
Länsträdgårdsmästare Johan Öberg besökte sanatoriet 1904 och har antagligen 
påverkat utformningen. Hela samhället inrättades utifrån sanatoriet. Ortsbefolkningen 
uppmanades i en skrivelse från kommunalnämnden 1886 att hålla sina gårdar i ett 
välordnat skick, eftersom det skulle bidra till att luftgästerna återkom. 

Sanatorieverksamhet bedrevs under Horneys ledning i Mörsil fram till början av 
1940-talet, då Landstinget övertog anläggningen. Sanatoriets byggnader omgestal-
tades enligt ritningar av arkitekt Birch-Lindgren för att sammanlagt kunna ta emot 117 
»lättskötta sinnessjuka« patienter. År 1944 var ombyggnaden av lokalerna genomförda 
och godkända av Medicinalstyrelsen. Enligt beslut 1954 byggdes även Läkarvillan om 
för patientvård. År 1962 hade anstalten i Mörsil, nu utökad med det gamla sanatoriet 
Helsan (se nedan), totalt 148 sängplatser. Idag har vårdverksamheten upphört. Bygg-
naderna har till stora delar förändrats, men de flesta husen finns kvar, liksom partier av 
trädgårdsanläggningen. I sin helhet kan miljön berätta om den omfattande verksamhet 
som pågått och som påverkat utvecklingen i hela regionen.

I Mörsil uppfördes vid den här tiden flera sanatorier och liknande anläggningar, 
varav de flesta var små med en kort glansperiod. I och med inrättande av lands-
tingssanatorier minskade underlaget för privata sanatorier.34 År 1889 lät grevinnan von 

Mörsils sanatorium, societetshuset år 2008. 

34. Även s.k. jubileumssanatorier minskade underlaget. Jubileumssanatorier med riksupptagning 
inrättades i samband med Oscar II:s 25 årsjubileum som krönt regent. (Muntliga uppgifter av  
S. Kilander, Mitthögskolan.)
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Hallwyl bygga landets första bolagssanatorium, sanatoriet Helsan, för Ljusne Voxna 
AB. Helsan var en byggnad uppförd i två våningar, där verandorna längs med södra 
och västra väggarna hade rundbågade arkader. Sanatoriet var avsett för anställda 
inom företaget och kunde ta emot 20 gäster. Landstinget övertog Helsan 1923. Bygg-
naden kom sedan i privat ägo, skadades vid en brand 1985 och har rivits. Ett annat 
känt sanatorium i Mörsil var Didrons sanatorium. Sanatoriet utgjordes av en ombyggd 
bondgård, som ägdes av grosshandlare Carl Didron från Södertälje. Intill sanatoriet 
var en separat ligghall uppförd. Från 1911 drevs Didrons vidare som Fjällpensiona-
tet. Byggnaden är, åtminstone till sin exteriör, välbevarad. Även huset som inrymde 
Öster-Upplands sanatorium finns kvar, strax utanför samhället invid Indalsälven. 
Öster-Upplands sanatorium övergick eventuellt till vanligt turistboende under namnet 
Hanscoffs pensionat.35 Ytterligare en anläggning som bör nämnas i samband med 
vård och turism i Mörsil är Brinkeboda vilohem, nuvarande Brinkeboda värdshus, som 
1913 inrättades i den gamla prästgården av Småskollärarinneförbundet som vilo- och 
sommarhem. Verksamheten hade startat i Ocke några år tidigare, men flyttades till 
Mörsil sedan prästgården köpts in.

Mörsil var Västjämtlands största kur- och turistort i slutet av 1800-talet, men kom 
sedan i skymundan av främst Åre. De patienter som anlände till Mörsil för behandling 
började efter hand locka med sig välbärgade släktingar och vänner till Jämtland.36 
Dessa inkvarterades i gårdarna runt 
om och började göra utflykter till 
Åreskutan och andra platser. Mörsil 
hängde inte med i turismutveck-
lingen, sannolikt främst p.g.a. Åres 
med flera orters närhet till Åreskutan 
och andra storslagna fjäll. I en an-
nons för sanatoriet 1897 poängteras 
anläggningens »skyddande läge, 
som hämmar fjällvindarnes bisterhet 
utan att förtaga deras helsosamma 
inverkan«.37 När själva fjällen senare 
i allt större utsträckning lockade mer 
än förnimmelsen av fjällvindar, var 
Mörsils öde som turistort beseglat. 
Valet att placera ett länssanatorium 
i Östersund (Solliden) och inte i 
Mörsil, inverkade antagligen också 
negativt på ortens möjligheter att 
utvecklas.

35. Boberg & Olander 1935, s. 17. Andra sanatorier i sekelskiftets Mörsil var Björkängens pensio-
nat, A. Evans’ privathem för bröstsvaga och konvalescenter samt Eggens pensionat och vilohem. 
(Muntl. uppg. av Kilander.)
36. Muntlig uppgift av Jone Bixo, Länsstyrelsen.
37. Det sköna Jämtland 1897.

Mörsils sanatorium, läkarvillan år 2000.
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Storlien
I slutet av 1870-talet var Storlien inte mer än en fäbod. Men sedan järnvägsstatio-
nen byggts i början av 1880-talet blev Storlien känt långt utanför Sveriges gränser 
för sin höga rena luft, som ansågs ha läkande egenskaper. Storliens höjd över havet 
bedömdes vara optimal ur ett hälsoperspektiv. Sommaren 1883 kom doktor Ernst 
Westerlund, »Enköpingsdoktorn«, för första gången till Storlien.38 Westerlund, som 
sökte efter en lämplig plats att anlägga en höglandskurort på, övernattade vid besöket 
hos familjen Selander i deras fäbod. Storlien blev till slut den plats han bestämde sig 
för att lokalisera sin verksamhet till. Han lyckades övertala makarna Selander att själva 
bygga ett kurhotell, vilka i samband med järnvägens ankomst startat en kaférörelse. År 
1888 kunde Nya hotellet öppnas. Det var en stor anläggning med flera hus med olika 
funktioner. 

Doktor Westerlund bedrev praktik här under somrarna i tre decennier, dit patien-
terna återkom år efter år. Nya hotellet var länge enbart öppet under sommarmånader-
na, men kom i början av 1900-talet att utöka sitt öppethållande. I Storlien fanns också 
Järnvägshotellet, som samarbetade med Selanders hotell kring aktiviteter för turister 
och luftgäster. Doktor Westerlunds praktik satte sin prägel på Storlien, på samma 
sätt som Torkel Horney präglade Mörsil med sitt sanatorium. Westerlund bosatte sig 
emellertid inte permanent i Storlien. Alla som kom till Mörsil och Storlien var luftgäster 
i någon mening, men terapin skilde sig åt orterna emellan. Mörsil var enda kurorten 
dit lungsiktiga var välkomna. Här var schemalagda dagsprogram enligt tysk förebild 
vanliga, vilket inte ingick i Westerlunds terapi. Westerlund och Horney samarbetade 
emellertid, så att anläggningarna kompletterade varandra. Westerlund var t.o.m. del-
ägare i Mörsils sanatorium.39 

År 1906 köptes Nya hotellet av den 95-årige konsuln Oscar Ekman, Göteborg. 
Ekman ville försäkra sig om att gränsfastigheten skulle tillhöra Sverige efter unions-
upplösningen, vilket ansågs osäkert då Selanders var norska medborgare. År 1908 
bildades AB Storliens Högfjellspensionat med Oscar Ekmans efterlevande som 
aktieägare. Senare ändrades namnet till AB Storliens Högfjäll. Av den ursprungliga 
hotellanläggningen finns idag inget kvar, utan Högfjällshotellets byggnader är präg-
lade av flera senare om- och tillbyggnader. År 1927 skänktes Storliens Högfjäll till 
Skid- och friluftsfrämjandet, som snabbt byggde ut och utvecklade anläggningen till 
ett centrum för vintersport och friluftsliv. En av Skidfrämjandets grundare, major Adolf 
Heijkenskjöld, hade besökt Storlien som skidturist redan 1891.

Åre
På den plats där Jämtlands med tiden största turistort skulle växa fram, fanns före 
järnvägens framdragning inget samhälle med namnet Åre, utan två byar, Totten och 
Mörviken, som bestod av sammanlagt sju fjälljordbruk.40 Sedan järnvägsstationen 
färdigställts, erhöll stationsinspektör A.F. Wettergren 1883 tillstånd att servera mat i 
andraklassväntsalen. Året därpå även i tredjeklassväntsalen. År 1888 uppfördes en 
liten separat restaurang i en enkel träbyggnad intill stationshuset. Åre Jernvägsrestau-
rant, »Wettergrens matsal«, »Kuben« eller »Låddan«, hade plats för 70 gäster.

38. Om Storlien: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 76–82, Nilsson 1999, s. 33, 106, Fjällturer 1953,  
s. 408 f och Fleetwood 1942 (m.fl. titlar).
39. Muntliga uppgifter av Svenbjörn Kilander, Mitthögskolan.
40. Om Åre: Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 83–97, Nilsson 1999, s. 26–31, Waller 1986, s. 134–154 
(m.fl. sidor), Rolén 1990, s. 177-80 (m.fl. titlar).
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Åre blev inte någon turistmagnet med detsamma, utan fick under några år stå i 
skuggan för främst Mörsil. Inte förrän 1895 byggdes det första hotellet i Åre, Hotell 
Åreskutan. Byggherre var Kristina Hansson, som ursprungligen var från Skåne, men 
som i några år drivit hotell i Östersund. År 1894 flyttade hon till Mörviken och startade 
med ett kafé och matservering i Benjamensgården. Året därpå stod Hotell Åreskutan 
färdigt. Det var ett trevånings trähus, klätt med liggande panel. Arkitekturen hade drag 
av amerikansk »stick style« och schweizerstil med rika lövsågeriarbeten. Sannolikt var 
det ett monteringsfärdigt hus med Christen Andersson från Björnänge som ansvarig 
byggmästare. 

Kristina Hansson förvärvade ytterligare mark intill hotellet och lät 1899 uppföra 
Hotell Åreskutans Societetspaviljong. Byggmästare var åter Christen Andersson, 
som två år tidigare avslutat arbetet med Medstugans jaktvilla, där arkitekt varit Agi 
Lindegren. Eventuellt var Andersson Paviljongens arkitekt, inspirerad av jaktvillan. 
Paviljongen påminner en hel del om jaktvillan, men eftersom arkitekturen är så välpro-
portionerad, genomarbetad och detaljrik, är det kanske troligare att en skolad arkitekt 
medverkat.41 Hotell Åreskutan och Societetspaviljongen ombyggdes första gången 
1917 respektive 1928 och bytte namn till Hotell Åregården (se kapitlet Det första 
Åreprojektet).

41. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 95.

Hotell Åreskutan från 
1895 har byggts om 
ett flertal gånger. 
Namnet är sedan 
länge ändrat till Åre-
gården. Foto 2008.
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Under mitten av 1890-talet ökade tillströmningen av turister kraftigt till Åre. 
Stationsinspektör Wettergren bildade 1896 aktiebolaget Åre Turist- och Kurort-
hotellbyggnads AB med sexton aktieägare. Inom ramen för bolaget uppfördes Grand 
Hotell, som Wettergren presenterat ritningar till redan innan aktiebolaget formellt 
bildats. Arkitekt var Frans Lindskog, Stockholm. Grand Hotell stod färdigt 1897 och 
var ett typiskt exempel på den träarkitektur som dominerade i rekreationsorter av olika 
slag. Här fanns drag av nygotik, nyrenässans och schweizerstil. Grand Hotell var ett 
1:a klasshotell, som i prospekten kunde erbjuda dagsljus dygnet runt under som-
marsäsongen. Solens medicinska och hygieniska betydelse framhölls. Hotellet stod 
under »hygienisk tillsyn« av doktor Karl Weinberg, Stockholm, som under somrarna 
bodde på hotellet och bedrev läkarpraktik.42 Goda förutsättningar för vintersport 
var än så länge inget säljande argument, även om Åre inte tycks ha varit förknippad 
med behandling av patienter i samma utsträckning som Mörsil och Storlien. År 1923 
anlade visserligen Pensionsstyrelsen en kuranstalt för tuberkulos i Åre, nuvarande 
Åreklinikerna.

Albin Wettergren och Kristina Hansson var bittra konkurrenter i det lilla samhäl-
let, där båda vände sig till samma målgrupp. Hotellgästerna tillhörde uteslutande ett 
borgerligt skick, där arkitekter, doktorer, kaptener och grosshandlare var vanliga yrken. 
Wettergren stämde t.o.m. Hansson för illojal konkurrens, vilket ledde till att hon tvinga-
des böta tio kronor. År 1899 utvidgade båda sina rörelser. Kristina Hansson lät bygga 
Societetspaviljongen och Wettergren Restaurang Totten, »Den gula paviljongen«, i 
Tottens by. Det var sannolikt ett monteringsfärdigt hus. Intill Restaurang Totten uppför-
des, också på initiativ av Wettergren, Restaurang Villa Tott. År 1929 byggdes Hotell 
Tottgården på platsen där de båda restaurangerna legat.

Vid årsskiftet 1908–09 brann Wettergrens Åre Jernvägsrestaurant ned. Grand 
Hotell stod därmed utan restaurang. Wettergren handlade snabbt, och redan 1910 
stod Grand Hotells restaurang färdig. Den ansvarige arkitekten Per Benson var född i 
Björnänge, men nu verksam vid eget arkitektkontor i Stockholm. Han kom att rita flera 
byggnader i Åre och övriga Jämtland. Grand Hotells restaurang är uppförd i två vå-
ningar. Den nedre är ljust putsad och den övre klädd med mörk träpanel. Byggnaden 
karakteriseras av de två breda utskjutande gavlarna. Grand hotell och dess restau-
rang är väsentligt förändrade och inrymmer idag Diplomat Ski lodge.

Åre fick vid tiden för restaurangens uppförande sitt stora lyft, från en bland flera 
små turistbyar längs med järnvägen till den på sikt dominerande. Det fanns flera or-
saker till att Åre blev dominanten i området. Närheten till Åreskutan och järnvägen var 
naturligtvis till stor del avgörande, men också lanserandet av det s.k. Åreprojektet (se 
vidare kapitlet Det första Åreprojektet), som skedde vid rätt tidpunkt i flera avseenden. 

Åreskutan och Tännforsen 
Åreskutan var tidigt tillsammans med Tännforsen Jämtlands största och mest välkända 
attraktioner. Den första toppstugan på Åreskutan kom till med STF:s medverkan och 
invigdes 1892. På Mörvikshummeln uppfördes en raststuga med enkel servering 
på privat initiativ 1886. Åren 1891–92 byggdes med hjälp av STF:s kretsförening i 
Östersund en stuga med mer ordnad servering. Redan 1887 hade STF bekostat ut-
märkning av en vandringsled uppför Åreskutan, eventuellt någon av stigarna Solstigen 
(Solvägen) eller Stjärnstigen (Stjärnvägen).43 

42. Det sköna Jämtland 1897. 
43. Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 60, Waller 1986, s. 96-105 och Å.R.E: »MKB – Hummelprojektet« 
2000, s. 52, Fjällturer 1953, s. 456 ff. 
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Till Tännforsen fick turisterna fram till 1906 ta sig med båt från Nordhallen över 
Bodsjön till fallets norra sida, där utsiktsplattform m.m. tidigt anlades av STF.44 
Byggnaderna på den norra sidan fanns kvar under en lång period. År 1906 uppför-
des Tännforsens turiststation av STF på den södra sidan. Samtidigt drogs väg fram. 
Byggmästare var Mårten Ohlsson, som ansvarat för uppförandet av många kända 
byggnader i Åre. Den nya turiststationens huvudbyggnad inrymde en sal med öp-
pen spis. Några av de ursprungliga borden och stolarna finns kvar. Intill byggdes en 
personalbostad samt ett stall med väntstuga för kuskar. Tännforsen var ett omtyckt 
utflyktsmål med häst och vagn eller släde för turister inkvarterade runt om i Åredalen. 
Ibland kunde långa karavaner av hästekipage köra upp till Tännforsen, som tillhörde 
STF:s allra populäraste besöksanläggningar i landet.
 Turiststationens huvudanläggning byggdes ut första gången 1917 och sedan åter 
under 1990-talet, då anläggningen också restaurerades. Den ursprungliga salen 
är idag omsluten av senare 
tillbyggnader och innehål-
ler butik. Personalbostaden 
ersattes med ett nytt hus på 
1950-talet, som byggts om 
invändigt. Stallet med vänt-
stuga innehåller toaletter och 
duschrum. Trots tillbyggnader 
och förändringar är miljön till 
sin helhet relativt välbevarad. 
Tännforsen var länge hotad av 
utbyggnad, men fredades genom naturreservatsbildning 1971. Naturvårdsverket ägde 
därefter hela anläggningen fram till 1990, då turiststationen övergick i privat ägo.

Hålland, Mattmar, Ocke, Ottsjö och Enafors
I anslutning till järnvägen uppfördes en mängd hotell och pensionat. Här ska endast 
ett fåtal beröras. Ett av de mer kända utanför de större orterna var Hedmans hotell 
(från början Hedmans pensionat) i Hålland.45

Jonas Hedman hade i mitten av 1800-talet kommit som dräng hos bonden Karl 
Karlsson i Hålland. Genom giftermål 1861 med dottern i huset blev han så små-
ningom husbonde på gården. En sjökapten Dahlberg skrev några år senare ett brev till 
prästen i församlingen och frågade om denne kunde rekommendera någon gård, där 
han kunde tillbringa några sommarmånader med sin familj. Prästen rekommenderade 
familjen Hedman på »Kalles« i Hålland, vilket kapten Dahlberg fann vara ett gott val. 
När järnvägen sedan drogs fram åren kring 1880 hyrde Hedmans ut rum till ingenjörer 
och arbetsledare. 

Från ca 1883 räknas starten på Hedmans pensionat, som därefter utvecklades 
successivt. Jonas avled 1896 och hustrun Karin tog över pensionatet. Den första 
stora utbyggnaden genomfördes åren 1929–33. Hedmans hade nu utvecklats från 
bondgård med rumsuthyrning, via pensionat till storhotell. Investeringar i form av 
tennisbanor och kryssmärkta skidspår gjordes i hotellets närmiljö. Beläggningen på 
hotellet var god med många kända skådespelare som stamgäster. Karin Hedman, 

44. Om Tännforsen: Waller 1986, s. 116 ff., Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 60 f, Tännforsen 1993, 
muntliga uppgifter av Bertil Danielsson, Tännforsens turiststation och www.tannforsen.com/ 
vinter/historia.html. 
45. Om Hedmans: Svärdby 1996, s. 8–17.

Tännforsens turist-
station år 2000.
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omgift Grewing, avled 1940. Sonen Ragnar Hellström med hustru Margareta övertog 
hotellet. Nedgången under krigsåren ledde till att paret Hellström sålde Hedmans till 
det folkrörelseägda RESO (se vidare nedan) år 1945, som gav hotellet en mer folklig 
prägel. En skidlift anlades i slalombacken. År 1974 blev hotellets huvudbyggnad i det 
närmaste totalförstört vid en brand, men annexen stod kvar och uthyrningsverksam-
heten kom igång igen. Ett nytt centrumhus byggdes liksom separata fritidshus. Fram-
tidsplanerna har växlat i takt med att anläggningen bytt ägare.

Utvecklingen av Hedmans hotell är illustrativ och visar på olika skeden i länets 
turismhistoria. Inledningsvis inkvarterades många turister på bondgårdar längs med 
järnvägen (och annorstädes), där rumsuthyrningen innebar ett välkommet ekonomiskt 
tillskott. Bönderna kunde tjänstgöra som färdledare, transportörer och, inte minst, 
som försäljare av den egna gårdens produkter. Ett närbeläget pensionat kunde också 
hålla med mat och sällskapsrum och betala gårdarna för gästernas logi. För somliga 
kvarstod turismverksamheten som en bisyssla, men för andra blev rumsuthyrning eller 
pensionatsverksamhet huvudnäringen. I några fall, som för Hedmans, utvecklades 
sedan pensionaten till storhotell.

I Mattmar uppfördes Centralhotellet, från början Gästgiveriet, i nära anslutning till 
järnvägen. Lars Olsson, »Los«, präglade starkt uppbyggandet av stationssamhället 
Mattmar. När han anlände till Mattmar 1889 fanns järnvägsstationen och gästgiveriet, 
inte så mycket mer. Los byggde under de kommande åren upp en omfattande verk-
samhet i byn med bl.a. snickerifabrik, handelsbod och gästgiveriet, som sannolikt på 
1910-talet byggdes ut till hotell. Hotellet var i drift in på 1960-talet.46 

En liten hållplats längs med tvärbanan mellan Mattmar och Mörsil, som knap-
past idag förknippas med turism, är Ocke. Här etablerade Jon och Maria Ocklind ett 
pensionat redan 1884. Ocklinds pensionat var kanske den allra första anläggningen i 
Västjämtland, som målmedvetet etablerades för just pensionatsverksamhet. Exemplet 
Hedmans hotell visar på det vanliga, hur rumsuthyrning ofta successivt övergick till att 
bli pensionat eller hotell. På Ocklinds gård anlades tidigt en allé av jämtlandspoppel 
upp mot huvudbyggnaden. Framför huvud- och flygelbyggnader fanns en gräsrondell, 
flaggstång, grusgångar och vitmålade trädgårdsmöbler. Jon Ocklind var medlem 
i Jämtlands läns trädgårdsodlarförening, som instiftats 1894, och rekvirerade en 
mängd plantor från plantskolan i Härnösand. På gården fanns också köksträdgård. 
Luftgästerna promenerade i pensionatsträdgården, vandrade till fjälls och åt gott på 
pensionatet. Ocke fick rykte om sig som »det kungliga Ocke« sedan prins Oscar Ber-
nadotte med familj bott en sommar hos Ocklinds. Omkring 1920 upphörde pensiona-
tet. Anläggningen med hus och trädgård finns kvar.47 

Utflyktsmål från Ocklinds pensionat var närbelägna Sällsjön och Västfjället. Jon 
Ocklinds bror Olof Pettersson byggde 1890 en turisthydda på sin fäbod Strömvallen 
vid Sällsjöns strand. Turisthyddan hade fem rum och samlingssal. År 1896 uppfördes 
Stenhyddan på Västfjällets topp, som även den var ett privat initiativ. Hyddan byggdes 
av sten och restes av ett antal män från trakterna kring Mörsil och Ocke. Båda turist-
hyddorna finns kvar.48

Byn Ottsjö med Undersåker som närmaste järnvägsstation förknippas alltjämt med 
de tidiga luftgästerna, inte minst i muntlig tradition. En av de första luftgästerna var 
Elizabeth Arwedson från Stockholm, som år 1909 övernattade i Ottsjö på vandring 
tillsammans med en väninna mellan Ånn och Undersåker. Arwedson återkom sedan till 

46. Öp 53-04-18, muntliga uppgifter av Konrad Baltersen, f.d. hotellet i Mattmar. 
47. Rylander 1996, s. 93–98, Folkwar 1939, s.219–225 och Waller & Hedström 1974, s. 95 f.
48. Olsson 1905, s. 199–204.
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Ottsjö och byggde på 1920-talet sig en stuga invid Ottsjön, som fick namnet Lilje-
näset. Kring Elisabeth Arwedson finns berättelser bl.a. om hur hon till byborna gav 
bort klänningar, inköpta i Stockholm. Enligt uppgift har det funnits sammanlagt sju 
pensionat och fyra våffelbruk i Ottsjö under 1900-talet.49

Den station längs med tvärbanan som ligger bäst till i förhållande till fjällvärlden, 
bortsett från Åre och Åreskutan, är Enafors. Härifrån kan man vandra till Snasahö-
garna och Sylarna och kända fjällstationer som Storulvån och Blåhammaren. Enafors 
var liksom Åre en plats som mer eller mindre uppstod tack vare järnvägen och närhe-
ten till fjällen, men som till skillnad från t.ex. det närbelägna Storlien inte förknippades 
med vård av patienter. Här uppfördes 1899 Enafors turisthotell av Johannes och Karin 
Mölner. Byggmästare Christen Andersson upprättade ritningar till hotellet. Till gården 
hörde några hektar åker och stora skogsmarker. Turisthotellet drevs fram till 1974 och 
förklarades som byggnadsminne 1990.50 

Östjämtland
Till Jämtlands mest kända attraktioner idag hör Döda fallet och Thailändska pavil-
jongen längs med Indalsälven i Ragunda kommun. Döda fallet och historiken kring 
Vildhussens bedrift var välkända under den tidiga turismen. År 1896, samma år som 
Döda fallet fyllde 100 år, presenterades i STF:s årsskrift ett resereportage från Ra-
gunda och Indalsälven. Några anläggningar för att underlätta tillströmning av turister 
till Döda fallet tycks emellertid inte ha uppförts förrän på 1920-talet, då trappor ner 
i fallet byggdes. I resereportaget 1896 rekommenderades en roddtur från Ragunda 
utför älven, vilket skulle ta en halvtimme. Återrodden uppför krävde 1½ timme. På 
1930-talet tillkom servering vid fallet och på 40-talet ett vandrarhem, drivet av STF. 
Året efter Döda fallets 100-årsjubileum reste kungen av Siam, kung Chulalongkorn, 
längs med Indalsälven (och Ångermanälven) för att njuta av landskapet och studera 
svensk sågverksindustri. Till minne av kungens besök har den Thailändska paviljongen 
i Utanede uppförts, som invigdes 1999. Samma år som kung Chulalongkorn besökte 
trakten, 1897, öppnades Ragunda tingshus och hotell (se nedan).51 

49. Ottendahl Olofsson & Görhagen Ottendahl 1993.
50. Beslut om bm för Enafors turisthotell.
51. Berglund & Mattsson 1996, s. 23–25, Clason 1896, s. 251 och Beslut om bm för Ragunda 
tingshus.

Enafors turisthotell år 2000.
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Liksom i Västjämtland skapade järnvägen naturligtvis stora förändringar även i de 
östra länsdelarna. Bräcke blev en järnvägsknut med flera hotell i och med färdigstäl-
landet av Mellanriksbanan och Stambanan. Sträckan Bräcke–Sollefteå stod klar 
1884, vilket innebar en intressant utveckling för Ragundadalen. Stationssamhället 
Ragunda förlades inte till samma plats som socknens gamla centrum vid kyrkan. Men 
till stationssamhället flyttades flera serviceinrättningar, vilket ledde till uppförandet av 
Ragunda tingshus åren 1897–98. Tingshållaren fick hyra tingshuset med lösöre och 
hålla restauration under tingssammanträdena. Under mellantiden fick han nyttja huset 
som hotell. Enligt annons 1897 skulle »12 komfortabla rum med utmärkta bäddar 
och präktiga verandor« erbjudas när hotellet öppnades senare samma år. Ragunda 
tingshus förklarades som byggnadsminne 1989. Samhället Ragunda utvecklades 
successivt en tid, men av olika anledningar växte sedan Hammarstrand fram som 
bygdens centrum och blev så småningom kommunens centralort. (Se kap. Bad och 
brunnsdrickning).52 

Indalsälven med Döda Fallet var den stora turistattraktionen i bygden (se ovan). Att 
färdas med ångbåt längs med Indalsälven mellan Sundsvall och Edsett i Fors var ett 
omtyckt överklassnöje från 1870-talet och framåt. Flera hotell och pensionat uppför-
des runt om i Ragundadalen. I Bispgården, några kilometer från Edsett, uppfördes ett 
av de mest exklusiva hotellen, Bispgårdens turisthotell. Hit anlände turister med tåget, 
eller kördes med häst och vagn från Edsett. På Kung Chulalongkorns resa i området 
1897 intogs en omtalad lunch på hotellet i Bispgården. Kungen hade tagit en klunk 
av rödvinet, spottat ut det, och sedan fortsatt att äta. Trots skriftliga direktiv från det 
svenska hovet hade rödvinet kylts av misstag. Den första hotellbyggnaden i Bisp-
gården brann ned 1905, men ersattes genast med en ny byggnad. Det var ett stort 
träslott som låg mitt emot järnvägsstationen. Det revs i slutet av 1970-talet.53 

Åren 1908–1912 drogs Inlandsbanan fram sträckan Östersund–Ulriksfors med an-
slutningar till Hammerdal och Strömsund, som blev viktiga servicecentra. I Strömsund 
uppfördes 1910 Grand hotell, som är en stor dominerande stenbyggnad i samhället. 
Grand hotell har haft många olika ägare genom åren. Förutom hotell har byggna-
den inrymt Jämtlands folkbank och speceriaffären Nilsson & Wassdahl, nuvarande 
Simons sons. I mitten av 1980-talet genomfördes en omfattande ombyggnad av det 
då nedgångna hotellet. Redan 1973 hade emellertid den Strömsundsbördige dekora-
tören och underhållaren Yngve Gamlin presenterat ett förslag till utbyggnad av Grand 
hotell, som en del i den omfattande kommunala centrumplaneringen.54

År 1914 färdigställdes Inlandsbanans sträckning Ulriksfors–Hoting genom vad 
som hittills varit väglöst land. I Hoting uppfördes 1918 Järnvägshotellet Hörnstugan av 
Bija Jacobsson, sedermera Wassdahl. Hotellet har sedan dess byggts om och till flera 
gånger under olika ägare. Idag heter anläggningen Hotell Raivi. Flera kungligheter har 
besökt hotellet, bl.a. kung Gustav VI Adolf, som brukade passera Hoting på väg till 
stugan i Tärnaby. En episod i hotellets historia är den middagsbeställning hotellper-
sonalen mottog en kväll under andra världskriget. Middagen skulle serveras ombord 
på ett ankommande extratåg med mörklagda vagnar. När serveringspersonalen skulle 
stiga ombord stoppades de av svenska officerare. Efter några dagar kom porslin och 
bestick tillbaka, men man fick inte veta vilka som använt dem.55 

52. Ragunda stationssamhälle 1998, Rolén 1992, Det sköna Jämtland 1897 och Beslut om bm för 
Ragunda tingshus.
53. JLM: Byggnadsinventering Ragunda kommun, 1975, Öp 44-08-04 och Kung Chulalongkorns...
54. JLM: Top.arkiv, kapsel D 15.7, Öp 73-04-21, muntliga uppgifter av Arne Rosenberg,  
Strömsund.
55. www.raivi.se/kuriosa.htm och www.raivi.se/body.htm
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Bydalen och Höglekardalen
Per Bertilsson i Hallen är en i raden av alla initiativrika personer i länets turismhistoria. 
Hans bedrift i och med skapandet av turistanläggningen i Bydalen är anmärkningsvärt 
stor. Bertilsson fick sedermera stå modell för »Jämtbonden«, en staty placerad på 
Jamtli utförd av skulptören Sven Broberg. 

Bönderna i Hallen hade fäbodar i Oviksfjällen, bland annat i Bydalen och Hög-
lekardalen. På sin fäbodvall i Bydalen byggde Per Bertilsson 1890 den första turist-
hyddan, som hade fyra rum. Bertilsson samarbetade med de övriga bönderna och 
verksamheten utökades snabbt. Bydalen ligger till skillnad från övriga anläggningar 
som förknippas med den tidiga turismen inte längs med järnvägen eller de stora all-
farvägarna. Resvägen till Bydalen för luftgästerna var lång och besvärlig. Först tåg till 
Östersund, därefter båt till Hallen och de sista två milen till häst. År 1895 drog Bertils-
son själv igång projektet att bygga en ordentlig väg fram till Bydalen. Året därpå stod 
hotellet Drommen, samt en stuga på Västfjällets topp, klara. Bydalen var tidigt ute 
med vinterturism, som utvecklades redan i slutet av 1890-talet. Också i Höglekarda-
len togs tidigt gäster emot. (Se även kapitlet Luftgäster, Oviksfjällen.) Idag är området 
Bydalen–Höglekardalen ett mycket stort skidområde.56

Kolåsen
På Åreskutans norra sida är sannolikt Kolåsen den plats som har längst kon-
tinuitet i turismhänseende (se kapitlet Botanister...). Kolåsens lappkapell var 
tidigt en välkänd och välbesökt samisk attraktion. Ett resereportage i STF:s 
årsskrift 1890 berättar om hur resan utgick från Järpens station, därifrån häst-
skjuts (eller vandring) till Bonäsets ångbåtsstation, ångbåt på Kallsjön upp 
till Kallsedet och sedan kombinerad båtfärd på sjöarna Juveln och Äcklingen, 
följd av fotvandring fram till kapellet. Skribenten föredrog att sedan övernatta 
i en hölada, men husrum erbjöds också av Inspektor Paulsson vid Huså bruk. 
Till gudstjänsten dagen därpå samlades »fint folk, bondfolk och fjällfolk«, 
där samerna inte var i majoritet. Men skribenten menade att »i sina brokiga, 
ganska prydliga dräkter gjorde de närvarande lapparna mycket god effekt, där 
de raskt och smidigt döko upp och ned öfver allt i backarna«. Även lappkapel-
len i Handöl, Vallbo (nära Vålådalen), och Ankarede i Frostviken besöktes av 
turister. 

Inkvarteringen i Kolåsen med omnejd underlättades när Kolåsens fjällhotell 
öppnade några år efter att STF:s skribent rapporterat från bygden. Fjällhotel-
let i sin nuvarande form är byggt 1934 och har moderniserats och byggts om 
flera gånger.57 

Frostviken
Att som turist ta sig till Norra Jämtland har alltid varit förknippat med mer av äventyr 
och strapatser, än att t.ex. åka tåg till Enafors och från stationen vandra rakt in i fjäll-
världen. Frostviken var fram till slutet av 1800-talet ett väglöst och förhållandevis iso-
lerat område, men med en livaktig ångbåtstrafik längs med Ströms Vattudal.58 I STF:s 
tidiga årsskrifter propagerades för resmålet Frostviken, som kunde erbjuda många 
dramatiska naturupplevelser, vilket även några brittiska laxlordar tidigare upptäckt (se 

56. Egervärn 1999, Nyberg 1981, s. 66–68, Rolén 1990, s. 180 f. och Nilsson 1999, s. 34.
57. STF:s årskrift 1890, s. 1–18 och muntliga uppgifter av Karin Svensson, Kolåsens fjällhotell. 
58. Om Frostviken: Blom 1964, s. 31 ff., 69 f., Nilsson 1994, s. 123 f., Andersson 1998, www.lysator.
liu.se/runeberg/adalen/10.html och muntliga uppgifter av Owe Bengtsson, Storvattnet.

Kolåsens lappkapell år 2000.
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kapitlet Botanister...). Dramatik och naturupplevelser från Frostviken förmedlade också 
författaren Pelle Molin i slutet av 1800-talet, då han vandrade från Ådalen till Lofoten, 
via Frostviken. Molin skildrar sitt möte med »Kungen i Jorm« när sällskapet följde med 
kyrkbåtar mellan Gäddede och Jorm. Han beskriver också landvägen som just byggts 
från Gäddede genom byarna Gussvattnet och Storvattnet och som planerades fram 
till Ström. Eftersom bönderna var skyldiga att utföra dagsverken eller betala kontant 
de kostnader som inte täcktes av statsbidrag, var många missnöjda över vägbygget. 

Fotografen Nils Thomasson, som från 1916 hade egen ateljé och fotoaffär mitt i 
Åre, har betytt mycket för lanseringen av Jämtland som turistland. År 1904 fick han i 
uppdrag av STF att fotografera Hällingsåfallet i Frostviken. Dramatiska vattenfall till-
hörde de mest »säljande« inslagen i tidens turistpropaganda. Bilden av Hällingsåfallet 
publicerades i STF:s årsskrift 1905 och rönte stor uppmärksamhet. Redan 1892 hade 
STF uppfört en hydda för vila och utsikt vid Hällingsåfallet.59 Båt eller vandring till fallet 
utgick från byn Håkafot, där möjlighet till övernattning erbjöds i en gård intill bryggan. 
Gården finns kvar. Övriga turistmål som tidigt uppmärksammades i Frostviken var bl.a. 
den samiska kyrkplatsen i Ankarede, Munsfjället och Vikens kapell.

Ångbåtstrafiken längs Ströms Vattudal spelade stor roll för de turister som letade 
sig upp till det avlägsna Frostviken. Vid Bågedeforsen var man tvungen att byta båt. 
Här öppnade 1911 Bågede turisthotell, som varit ett av de mest omtalade hotellen 
i norra Jämtland. Drivande bakom hotellet var den legendariske sportfiskaren och 
jägaren Robert Swanström, som kallades »Kejsaren av Bågede«. Bland hotellets gäs-
ter märktes bland andra scoutrörelsens grundare Baden-Powell. Hotellet brann ned 
1925.

Ångbåtstrafiken var redan på 1920-talet på upphällningen. Turister letade sig ändå 
vidare norrut, till trakterna norr om Gäddede, till Jormvattnet, Jormlien, Stora Blåsjön 
och Ankarede. Under tidigt 1900-tal öppnade Mårten Andersson i Gäddede sin Gäst-
givaregård (»Mårten Anderssons«), som efter en tid övertogs av Robert Swanström i 
Bågede och bytte namn till Svanströms pensionat. Samma år som hotellet i Bågede 
brann ned, 1925, anlades den första bensinpumpen i Gäddede intill Gästgivaregår-
den. Bil- och bussturismen skulle med tiden bli allt viktigare.

I början av 1900-talet inledde också Gäddede turisthotell sin verksamhet med en 
medlem av släkten Wassdahl som hotelldirektör. I Jormvattnet öppnade första pen-
sionatet 1905, Jormgården, som drevs av Enar Jonsson. Jormgården fanns kvar som 
pensionat fram till 1938. I Jormlien började man ta emot turister omkring sekelskiftet 
i den gård, som sedermera växte ut till Jormliens fjällgård (se vidare kapitlet Bil- och 
bussturism). Långa avstånd och besvärliga kommunikationer har alltid varit ett pro-
blem för Frostviken i turismhänseende. Sedan ångbåtstrafiken avtagit, och så små-
ningom definitivt upphört, kom turismen i Frostviken av sig för en tid.

Östersund och Frösön
Östersund har alltsedan järnvägens framdragning varit en central knutpunkt för 
turister, där många fått byta transportmedel, men också tagit in på hotell och turistat i 
omgivningarna. I staden fanns tidigt många hotell, de flesta små, inom ett område mel-
lan centralstationen och Stortorget. Det kanske mest legendariska hotellet var Grand 
Hotell, som uppfördes vid Stortorget år 1888 efter ritningar av arkitekt A.E. Melander. 
Det revs på 1970-talet för att ge plats för Storsjöteatern. Stadens andra storhotell var 

59. Permansson 1928 (s. 63 f.) nämner en turisthydda vid Hällingsåfallet, som tillverkats vid 
Dryckfors bruk och fraktats upp till Bågede för att uppföras som jaktstuga någon gång i början 
av 1890-talet. Stugan såldes emellertid inom kort. (Och köptes av STF och placerades vid fallet?)
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60. Pentén 1986, s. 370, 395, Hansen 1984, s. 87.
61. Hansen 1984, s. 137, muntliga uppgifter av Maria Johansson, Hotell Aston.
62. Muntliga uppgifter av Owe Nordquist, Hotell Jämteborg.
63. Lofterud 1999, s. 58.

Hotell Standard, uppfört 1907 vid Prästgatan. Hotellet Standard är kanske det hotell 
i staden som starkast förknippats med den klassiska underhållningsmusiken, framförd 
av salongsorkester.60 Byggnaden nyttjas idag för annan verksamhet. Populära utflykts-
mål från Östersund var främst Frösön (se nedan) och Jämtlands läns museum med 
Fornbyn Jamtli, invigt 1912.

Det sannolikt mest ursprungliga hotellet i Östersund är Turisthotellet, sedermera 
Hotell Aston. Turisthotellet byggdes 1914 efter ritningar av Knut Gyllencreutz, som 
ritat många hus i Östersund. Eventuellt var det beträffande Turisthotellet fråga om en 
ombyggnad av ett äldre hus. Hotellet är uppfört i två våningar i en stomme av stående 
timmer som reveterats. Inne i byggnaden finns två märkliga eldstäder bevarade, den 
ena färgad i en ovanlig blå nyans, den andra i grönt. I rummet för den gröna eldstaden 
finns diskreta väggmålningar. I hallen utanför finns mer anmärkningsvärda målningar 
med huvudsakligen fjällmotiv, men också med en bensinmack avbildad. Målningarna 
är enligt uppgift målade av en gäst som betalning för logi, troligen under 1930-talet. 
År 1950 uppsattes fasadskylten »Hotell Aston«, men enligt uppgift har det tidigare 
drivits två hotell i byggnaden. Namnet Turisthotellet tycks ha förekommit även efter 
1950. Eventuellt har Turisthotellet och Hotell Aston under en period varit namn på två 
olika hotell i samma byggnad.61 

Hotellet med längst kontinuitet i Östersund är troligtvis nuvarande Hotell Jämte-
borg. År 1886 öppnade Jernvägshotellet på övervåningen i byggnaden. År 1920 tog 
familjen Berglin över hotellet, som då bytte namn till Hotell Jämteborg. Namnet togs 
från den nykterhetsloge Berglin var medlem i, som även fått ge namn åt Berglins tidi-
gare anläggning på Strandgatan, Pensionat Jämteborg. Hotellet var i samma familjs 
ägo fram till 1965. Det har renoverats och moderniserats flera gånger.62

I närheten av Östersund var det i synnerhet Frösön med kulturupplevelser, nöjen 
och utsiktstorn som lockade turister. På Stocketitt byggde familjen Behm redan 1887 
ett litet utsiktstorn. Dagens 
torn byggdes 1995 med det 
ursprungliga som modell. 
Det större och mer kända 
Frösötornet på toppen av 
Östberget restes av STF 
1888. Frösötornet av idag 
är det tredje i ordningen på 
samma plats.63 Utsiktstorn 
restes på många platser 
i Jämtland och i resten av 
landet och var mycket om-
tyckta av turister. På Frösön 
var i övrigt t.ex. Frösö kyrka 
och Jämtlands enda runsten 
populära besöksmål. Även 
Peterson-Bergers bostad 
Sommarhagen, uppförd 
1914, lockade tidigt nyfikna 
turister. Sommarhagen på 

Frösön år 2005.
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Sylarna
Bland fjällen/fjällmassiven i Jämtland och Härjedalen är det kanske Sylarna och 
Åreskutan som varit mest omtalade och mytomspunna. Kring Sylarna, som före 
1880-talet var ett nästan okänt område, vilade en mystik.64 Det sades att toppen var 
ointaglig. »Upptäckten« av Sylarna sammanföll med bildandet av STF, då norrmännen 
Peder Stensaas och Albert Ravnö besteg Storsylen 1885. Eventuellt hade toppen 
bestigts redan 1868, men ryktet om de båda norrmännens bedrift och Louis Améens, 
styrelseledamot i STF, artiklar och färdbeskrivningar ledde till ett stort intresse för 
området. Behovet av en övernattningsstuga löstes genom uppförandet av Sylhyddan 
1890. Ansvarade för bygget gjorde STF:s ombud i Enafors, stationsinspektor N.J. 
Petterson. Åtta personer kunde övernatta samtidigt i den enkla trähyddan, som inretts 
med två väggfasta britsar, ett bord och en kamin. Hyddan blev snabbt otillräcklig och 
var dessutom dåligt placerad. Den låg i björkskogen några kilometer från Sylmassivet, 
vilket innebar att enbart marschen till själva fjället tog ca tre timmar. 

Åren 1895–97 uppfördes landets första fjällstation, Sylstationen, vars huvudbygg-
nad var ett kvadratiskt envåningshus med tälttak, som byggts på Tobo Snickerifabrik 
i Uppland. Sylstationen hade skilda rum för herrar och damer, ett samlingsrum, kök 
och förstuga. Personal var från början enbart anställd under sommarmånaderna. Från 
1903 var stationen även öppen på vintern för skidåkare. Sylstationen låg ca 7 km 
söder om Sylhyddan, som 1906 flyttades till Ulvåtjärn. För några år sedan flyttades 
Sylhyddan (eller Ulvåtjärnsstugan) till Jamtli i Östersund. Sylstationen byggdes ut i 
omgångar och ersattes 1933 av en ny modern fjällstation, som brann ned 1980.  
Dagens Sylstation invigdes 1983 (se kapitlet Vintersport, ...). Den ursprungliga  
Sylstationen revs 1956.

Oviksfjällen
Det som främst lockade turister till Jämtland var den vackra storslagna naturen och 
den rena höga luften. Ett annat tidigt turistområde i landet, Dalarna, lockade i större 
utsträckning med exotiska kulturupplevelser. Fäbodlivet intresserade dock tidigt turis-
ter i Jämtlands län, liksom den samiska kulturen. Möten mellan turister och samer finns 
beskrivna i bl.a. STF:s årsskrifter.65 Ett relativt lättillgängligt område i länet som kunde 
locka med allt, såväl storslagen natur, som exotiska fäbodar och samer, var Oviksfjällen. 

Två personer bidrog särskilt till turismen i området, Carl J.E. Hasselberg och 
Anders Backman Jämte. Hasselberg var präst i Myssjö från 1887 och hade varit med 
vid grundandet av STF. Han propagerade starkt inom STF:s årsskrifter och resehand-
böcker för Oviksfjällen som resmål, samt drev på åtgärder i form av raststugor, rösning 
av leder m.m. Anders Backman (med författarnamnet Jämte) var en mångsidig man, 
som i slutet av 1890-talet öppnade pensionatet Köfra turisthem, nära Persåsen. Back-
man var lokalt ombud för STF och senare tillsyningsman för turiststationen på fäboden 
Västra Arådalen, som tillsammans med Östra Arådalen tillhörde de populäraste ut-
flyktsmålen i området. Hit ordnades också utflykter från det mer närbelägna Bydalen.

Vid fjällvandringarna med Anders Backman som färdledare passerades, på väg till 
Västra Arådalen, ofta Östra Arådalen, som alltjämt är en levande och mycket välbeva-
rad fäbod. På Västra Arådalen uppförde STF 1895 en fjällhydda för turister, som invig-
des 1897. Idén kom från Carl J.E. Hasselberg, som också ledde bygget. Fjällhyddan 
var den första av STF:s stugor som byggdes efter en fastställd ritning, vilken utarbe-
tats av P.E. Eriksson, Myssjö. Anläggningen växte inom kort till en liten turiststationen, 

64. Om Sylarna: Hanneberg 1988, Nygaard 1997, s. 31–40 och Lundhall 1987, s. 14 f.
65. Se t.ex. Thomasson 1990, s. 793–98.
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som idag är vandrarhem. Till de återkommande gästerna under tidigt 1900-tal hörde 
kompositören och musikkritikern Wilhelm Peterson-Berger. Backman lät också bygga 
en egen stuga på Västra Arådalen, Backmanstugan, som stod färdig 1920. Lands-
antikvarie Eric Festin och Landshövdingens hustru Ellen Widén deltog i planerna och 
utformningen av stugan, som gavs ett fornnordiskt utseende med loftgång. Backman-
stugan är liksom turiststationen bevarad.66

Ett utflyktsmål från Västra Arådalen var Glens lappläger. Här hade några turistkåtor 
uppförts av samen Nils Nilsson, »Lill-Nils«, som erbjöd turister att prova på »lapp-
liv«. Nilsson fick 1913 STF:s bronsmedalj och en penningsumma för sitt arbete som 
turistvärd. Kåtorna nyttjades av turister under några decennier i början av 1900-talet. 
Eventuellt finns spår av turistkåtorna kvar idag. Lill-Nils bodde i slutet av livet under 
somrarna i en kåta nära Höglekardalens fjällpensionat, där han ibland underhöll 
turister. Samer, liksom bofasta lantbrukare, utnyttjade (och utnyttjades av) den tidiga 
turismen. Vanligt bland samer var att tjänstgöra som vägvisare, bärare m.m. vid fjäll-
expeditioner.67 

I samband med tidig turism i Oviksfjällen och strax öster därom, ska också Hover-
bergstornet nämnas. Utsiktstorn restes tidigt på en mängd platser i länet, där tornet 
på Hoverberget tillsammans med Frösötornet tillhörde de mest kända. Hoverbergs-
tornet restes 1894 och stod kvar fram till 1969 då det revs.68 

Helags och Blåhammaren
I Helags fanns tidigt en stuga som nyttjades för övernattning av ortsbefolkningen. 
Den reparerades i början av 1890-talet och övertogs av STF. En led utmärktes av 
turistföreningen mellan stugan och Mittådalen. Redan 1897 uppfördes en ny stuga 
av STF, den s.k. Nedalsstugan, som byggdes efter samma ritningar som den i Väs-
tra Arådalen två år tidigare. Flera leder rösades. Allt fler turister, däribland Wilhelm 
Peterson-Berger, sökte sig till Helags och Nedalsstugan. Stugan blev bemannad 

66. Molander-Johansson 1996.
67. Andersson 1998, Thomasson 1990, s. 793–98 och muntliga uppgifter av Fredrik Johansson, 
Glen.
68. Öp 69-01-22.

Västra Arådalen år 2000.
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1918 och benämndes nu allmänt Helagsfjällets turiststation. Som turiststation funge-
rade anläggningen till 1981 med Signe och Henry de Ron som legendariskt värdpar 
under många år. Sedan en ny anläggning invigts 1983, revs den gamla. En stuga som 
däremot fortfarande står kvar är den s.k. Östanstugan från 1916, som ritades av arki-
tekt John Åkerlund. Byggmästare var Nils Jonsson från Ljungdalen. John Åkerlund kom 
under en lång period att rita stugor och fjällstationer för STF:s räkning. Östanstugan 
med två rum och tio sängplatser blev modell för många andra stugor. Den flyttades 
ca 250 meter i samband med att den nya turiststationen byggdes upp på 1980-talet. 
Östanstugan har restaurerats och är en av de äldsta övernattningsstugorna som ännu 
är i bruk i fjällvärlden.69 

Blåhammarens fjällstation var inte ursprungligen en av STF:s anläggningar, utan 
blev det först några decennier efter uppförandet. År 1912 lät Föreningen Blåhammar-
stugan bygga den första raststugan, som var en tvåvåningsbyggnad med liggplatser 
för 20 herrar och 10 damer i skilda avdelningar. Intill stugan uppfördes en blinkfyr av 
AGA-modell, som för ca 30 år sedan elektrifierades. Den ursprungliga finns kvar inne 
i fjällstationen. Fyren vid Blåhammaren är alltjämt enda fyren i riket för farande på land. 
År 1923 brann Blåhammarstugan ned och fyra personer omkom. Redan 1925 uppför-
des två nya stugor, förenade med en brandvägg av sten. Utbyggnad till en fjällstation 
genomfördes 1933–34. Sedan STF övertog Blåhammaren 1940 har ombyggnader 
och moderniseringar successivt genomförts.

 

69. Nygaard 1997, s. 50–53 och Lundhall 1987, s. 14 f.
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Det första Åreprojektet: Intentioner, 
resultat och efterdyningar
Åren 1906–07 utarbetade ingenjör Carl Olof Rahm en omfattande utredning, kall-
lad Åre-projektet, vilken skulle få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Åre 
och regionen i sin helhet till centrum för vintersportturism.70 I utredningen ingick ett 
förslag, utarbetat av major Harald Lemke vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Corp-
sen, till anläggande av en bergbana längs med Åreskutan. Till utredningen bifogades 
också en stadsplan för Åre, färdigställd av arkitekt Per-Olof Hallman. Förutom berg-
banan föreslogs byggande av flera hotell, villor, kraftstation, vägar m.m. med tillhöran-
de ekonomiska kalkyler kring markförvärv, anläggande och drift. Eftersom projektet var 
mycket omfattande och krävde många intressenter, bildade Rahm år 1908 ett aktie-
bolag, Åre AB (»Årebolaget«).

Ingenjör Rahm hade besökt Åre första gången 1903 och fått idén att där skapa en 
internationell turistort för vintersport. Första stycket i Åre-projektet löd: »Den nationella 
uppryckning, som karaktäriserat de sista årens Sverige, har sträckt sina verkningar 
till snart sagdt alla olika områden.« Utvecklingen inom landets turist- och sportväsen 
var emellertid eftersatt, menade Rahm. Jämfört med t.ex. Schweiz och Norge återstod 
mycket att göra. Åre hade genom sitt geografiska läge, de goda kommunikationerna, 
sin natur, topografi och sitt klimat de bästa förutsättningar att utvecklas till en inter-
nationell turistort, till, som någon sagt, ett svenskt Davos. Dessutom var Åre redan 
en av »Sveriges främsta luftkurorter«, där en vistelse visat sig hälsosam mot en rad 
sjukdomar. Genombrottet för Åre, vinterturism och skidåkning i stort ska ses i rela-
tion till fjällens betydelse för det svenska nationsbygget, som fick extra näring av den 
allmänna nationalistiska uppslutningen efter unionsupplösningen 1905. Betydande 
roller spelade bl.a. STF och Skidfrämjandet, som grundats 1885 respektive 1892 (se 
kapitlet Förutsättningar för turism).

Åre bergbana var inte en helt ny idé, då en sådan föreslagits redan 1891 i STF:s 
årsskrift. Sedan Rahm för Årebolagets räkning förvärvat stora markområden, kunde 
arbetet påbörjas 1908. Major Harald Lemke anlitades som teknisk expert. I Årepro-
jektet hade Lemke skissat en bergbana upp till Mörvikshummelns topp, med en första 
etapp från torget till Östra platån. Det fanns även förhoppningar om att i framtiden 
kunna dra den hela vägen upp till Åreskutans topp. År 1909 avgick den första turen. 
Den 7 mars 1910 invigdes bergbanan och Restaurang Fjällstugan, som ligger intill 
bergstationen. Fjällstugan byggdes till med en hotelldel 1915 och bytte namn till Åre 
fjällgård. Både den ursprungliga Fjällstugan och utbyggnaden ritades av Otto Sigfrid 
(Sigge) Cronstedt. Hotellet har sedan ändrats om flera gånger. Den knappa kilometer 
långa sträckan som bergbanan trafikerade från torget till Östra platån kom aldrig att 
förlängas. År 1952 invigdes i stället linbanan, som drogs upp till Mörvikshummeln.

Bergbanan är en kort järnväg i kraftig lutning, vars tekniska konstruktion utarbeta-
des av de schweiziska firmorna von Roll och E. Sturb und H.H. Peters. De två vag-
narna dras upp och ned av en kabel som löper i form av en åtta över två hjul drivna 
av en elektrisk motor i bergstationens maskinrum. Kabelns längd är anpassad så att 
vagnarna möts på ett dubbelspår i banans mitt. Vid den s.k. mellanstationen finns två 
enkla plattformar. Åre bergbanas två stationsbyggnader, bergstationen och dalsta-
tionen, ritades av arkitekten Sigge Cronstedt. Det är två timrade, mörkbrunt färgade 

70. Följande kapitel baseras på Rahm 1907, Järnfeldt-Carlsson 1988, s. 98–114, Nilsson 1999,  
s. 34 ff., Waller 1986, s. 93–95, 121–133. m.fl. titlar.
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byggnader i nationalromantisk stil i två våningar och vagnhall. Stationerna innehåller 
väntsalar, biljettkontor, personalutrymmen och maskinrum. Byggnader, räls, vagnar 
och maskineri har moderniserats och byggts om ett flertal gånger. En betydande mo-
dernisering skedde på 1950-talet i samband med att SJ övertog driften av bergbanan. 
År 2008 förklarades Åre bergbana för byggnadsminne.

Av det storslagna Åreprojektet var bergbanan en av ganska få anläggningar som 
förverkligades. Hallmans stadsplan förverkligades huvudsakligen inte. Men bergbanan 
blev väldigt uppmärksammad och fick en mycket stor betydelse för Åres utveckling 
till den så småningom dominerande jämtländska vintersportorten. Åre fick tidigt en air 
av exklusivitet och modernitet och lockade till sig många kungliga gäster. Från 1910 
arrangerades Åreveckan med tävlingar i olika vintersporter. Till den första Åreveckan 
stod inte bara bergbanan färdig, utan även en 1700 meter lång bobsleighbana mellan 
bergstationen och Åre centrum. Banan lär ska ha varit försedd med elektrisk belys-
ning, elektrisk tidtagning och telefonförbindelse mellan start och mål. Bobsleigh-
sporten hade en kort blomstringsperiod med från början två klubbar, Prins Wilhelms 
Bobsleighklubb och en mer folklig, Åre Bobsleighklubb. På planen mellan bergsta-
tionen och Fjällstugan spolades en isbana upp för isdans och figuråkning, senare 
också curling. Curling var även det en sport med ursprungligen en exklusiv prägel. 
Under första världskriget samlades många »gulaschbaroner« i Åre, som gärna spelade 
curling. Sommartid spelades här tennis. År 1907 grundades Dufveds IF, ur vilken Åre 
Skidklubb (sedermera Åredalens IF, sedan Åre Slalomklubb) utkristalliserades. Fören-
ingen arrangerade den uppmärksammade skidtävlingen Årebragden, som kördes från 
Åreskutans topp ned till Åre Torg. C.O. Rahm var den förste som körde loppet redan 
1919 som föråkare i en inofficiell tävling. Året därpå blev tävlingen officiell. Skidåkning 
i fjällvärlden var vid tiden för Åreprojektet ännu sällsynt och främst knutet till olika täv-
lingar. Bobsleigh, kälkåkning, slädåkning och curling var mer populära vinteraktiviteter 
än skidåkning. Fotografen Nils Thomasson har i en intervju berättat att en av de första 
han såg åka skidor i Åre var kronprinsen och dennes son år 1914.71 

Åre bergbanas dalstation 2008.

71. Magnusson 1942.
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År 1910, samma år som bergbanan och bobsleighbanan stod klara, stod också tre 
pensionat färdigbyggda, samtliga stora trävillor. Fresks pensionat ritades av arkitekt 
Per Österlund. Det brann ned 1971. Villa Solbränna och Pensionat Granen ritades 
båda av byggmästare Mårten Ohlson. Villa Solbränna är ombyggd till privatbostad. 
Pensionat Granen blev sedan Hotell Granen, som från 1940-talet ägdes av en av  
Åres legendariska hotellägare och vintersportprofiler, Bibbo Nordenskiöld. 

En annan av Åres mest kända hotellägare, Ture Marcus, lät 1912 uppföra Nya 
Grand Hotell, sedermera Sporthemmet, nu Sporthotellet. Arkitekt var Per Benson 
och byggmästare Mårten Ohlson. Hotellet är uppfört i två hela våningar och inredd 
vind. Huskroppen är något svängd och domineras av det högresta mittpartiet. Fasa-
den är täckt med vitmålad träpanel. Ursprungligen fanns här 68 gästrum. När hotellet 
var nybyggt var det en mycket anslående byggnad som dominerade intrycket av Åre. 
Hotellet lockade tidigt till sig många utländska gäster. Sporthotellet är idag delvis 
ombyggt, men fortfarande en anslående byggnad. Det används som personalhotell för 
säsongsanställda. Sporthotellet (Nya Grand Hotell) hade avsevärt högre kapacitet än 
de hotell som dessförinnan byggts i Åre, och representerar något nytt. Sporthotellet 
skilde sig markant åt från omgivande bebyggelse genom sin placering, storlek, arkitek-
turstil och vita färg. 

Nästa stora byggprojekt i Åre var omdaningen av byns äldsta hotell, Hotell Åreskutan, 
som 1917 och 1928 byggdes om efter ritningar av arkitekt Karl Güettler. Vid den an-
dra byggperioden 1928 införlivades den gamla Societetspaviljongen i anläggningen, 
som i samband med ombyggnaderna bytte namn till Hotell Åregården. Åregården 
präglades av direktör Agnar Meurling, ytterligare en i raden av alla legendariska 
hotelldirektörer i Åre, som övertog hotellet 1914. Han lockade till sig många kända 
och framstående konstnärer, bl.a. Jämtlandskonstnären Paul Jonze, som utfört vägg-
målningarna i hotellets storstuga. Åregården har en stramare och mer klassicistisk 
utformning än de flesta andra anläggningarna i Åre och i övriga länet. Åregården har 
närmast herrgårdskaraktär. 

Sporthotellet (Nya Grand Hotell), Åre 2008.
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Vintersport, fjällturism och allmän semester
Första världskriget innebar en nedgång för turismen, men samtidigt början på något 
nytt.72 Mellankrigstiden karakteriseras av att allt fler fick möjlighet till rekreation i 
fjällvärlden. Kommunikationer och infrastruktur förbättrades och nya aktörer trädde 
in på arenan. Utvecklingen av och satsning på vintersport och vinterturism fortsatte. 
Flera av de tidiga svenska mästerskapen inom vintersporter under 1920- och 30-talen 
arrangerades i länet, främst i Östersund. Semester blev allt mer vanligt förekommande 
och till slut stadgad i lag. År 1938 beslutade riksdagen om allas rätt till två veckors 
betald ledighet. Lagen hade föregåtts av en fritidsutredning, den första i sitt slag, som 
tillsatts av Gustav Möller 1937. Vikten av ett sunt friluftsliv ingick i det överordnade 
folkhemsprojektet, som skulle genomsyras av ett rationellt och hygieniskt förhållnings-
sätt till allt. Organiserade fritidsaktiviteter fostrade medborgarna och förebyggde 
sociala problem. Semester, propaganda och ökad tillgänglighet till trots skulle det 
dröja till efter andra världskriget innan man kan tala om massturism, en verklig angelä-
genhet för familjen Svensson. Inför semesterlagen bildades år 1937 på initiativ av ABF 
Folkrörelsernas rese- och semesterorganisation, RESO, en semesterarrangör ägd 
av olika organisationer inom arbetarrörelsen. Alla skulle ha möjlighet att resa. Flera 
anläggningar byggdes eller köptes in, bl.a. Hedmans hotell i Undersåker. Det mest 
kända hotellet som uppfördes i samarbete med RESO var Hotell Borgafjäll i Väster-
bottens län med Ralph Erskine som arkitekt. En annan socialt riktad insats var STF:s 
vandrarhem, som startade 1933 med 33 etableringar i södra Sverige. Länets första 
vandrarhem inrättades i Björnänge. 

I Jämtlands län var ett av de första exemplen på en mer demokratisk turism för alla 
Skolungdomens allmänna fjällfärd 1925–66 i samarbete mellan STF och Skid- och 
friluftsfrämjandet. Skolgrupper reste upp med tåg, från början endast under påskveck-
an, och inkvarterades i gårdar och pensionat. Många förlades tidigt i trakterna mellan 
Duved och Undersåker, där många gårdar och pensionat tog emot skolungdom under 
mellankrigstiden. Flera av gårdarna utvecklade sin verksamhet till pensionat och vand-
rarhem, som STF organiserade från 1933. År 1924 startade STF i samarbete med 
SJ, och senare ABF, Tåghemmet. Det var en slags paketresa, där turisterna vistades 
i en vecka under sommaren på ett tåg, som gick mellan Östersund och Storlien (och 
tillbaka). Man åt och sov på tåget och gjorde utflykter till Åreskutan, Tännforsen, Ris-
tafallet, Karolinermonumentet m.m. Som en bonusutflykt erbjöds ibland en färd över 
dagen till Trondheim. Varje sommar avgick tio turer, varav den första var reserverad 
för skolungdom. När Tåghemmet var som mest populärt i början av 30-talet, gjordes 
även försök med vinterresor. Satsningar som Skolungdomens allmänna fjällfärd och 
Tåghemmet ledde till att människor ur andra samhällsklasser än tidigare kunde resa 
till fjällen. Sannolikt spelade dessa företeelser en stor roll för att lansera regionen som 
turistland i de breda folklagren. 

Sylstationen och Storulvån
Tiden karakteriseras också av en stark utbyggnad av raststugor och turiststationer 
i fjällvärlden.73 I Jämtlandsfjällen byggdes under perioden mellan första och andra 
världskriget flera raststugor och fjällstationer på initiativ av STF och privatpersoner. 

72. För allmänt om tiden, fjällturism m.m., se t.ex. Nilsson 1999, s. 58–93, Eskilsson 2000,  
Kelmeling 1985, Nygaard 1997, Nygaard 1998, Rolén 1990, s. 432–44, 508–11, Svärdby 1996,  
Forsåker 1985, Bergstedt – Gustavson 1986, I svenska skidspår 1942 m.fl. titlar.
73. Om Sylstationen och Storulvån: Nygaard 1997 och Nygaard 1998.
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En del var redan etablerade replipunkter i fjällvärlden, andra var nyetableringar. Till de 
mest klassiska fjällstationerna i STF:s regi hör Sylstationen, Storulvån, Vålådalen och 
Blåhammaren (se även kapitlet Luftgäster). 

Sylstationen uppfördes av STF under stora svårigheter åren 1931–33. Arkitekt var 
den av föreningen ofta anlitade John Åkerlund. Ansvarig byggmästare var Nils Jonsson 
från Ljungdalen. Stationen brann ned 1980, men ersattes inom några år av den nuva-
rande anläggningen. I samband med uppförandet av Sylstationen anno 1933 inrät-
tades den speciella souveniren »Sylplomben«, en liten plomb med aktuellt årtal prydd 
med garntofsar. Behållningen av försäljningen gick åren 1934–74 till STF:s Sylpremie-
färd, som varje år erbjöd en elev från landets alla läroverk och folk- och småskolor att 
fritt delta i en veckas fjällvandring. 

I samband med att Sylstationen byggdes ut, aktualiserades behovet av bättre 
anläggningar i Storulvån. Ett logement och en stuga av STF:s standardmodell uppför-
des, men behovet var större. Förhandlingar inleddes med Handölsdalens sameby om 
att kunna bygga stationen på en kåtaplats. Redan 1935 fick arkitekt Haakon Ahlberg 
uppdraget att utarbeta ritningar, men den besvärliga markfrågan, krigsutbrottet m.m. 
fördröjde projektet. Inte förrän i slutet av 1960-talet, i samband med att vägen från 
Handöl drogs fram, färdigställdes turiststationen. År 1987 brann även Storulvåns fjäll-
station ned, men liksom i Sylarna stod en ny anläggning på plats inom något år.

Vålådalen och Trillevallen
Vålådalen är sannolikt den mest omskrivna av fjällstationerna som präglades under 
mellankrigstiden.74 Per Olsson Möller med hustru Brita tog kronohemmanet Västra 
Vålådalen i besittning redan 1890. Här skapade de Möllers pensionat, som liksom så 
många andra pensionat kombinerades med jordbruk. STF:s engagemang i fjällvärlden 
utsträcktes under början av 1900-talet alltmer och behovet av en knutpunkt längre 
österut växte. Påsken 1923 kunde Vålådalens turiststation öppnas. Byggnaden hade 
ritats av arkitekt John Åkerlund och kunde som mest inhysa ett 20-tal gäster. Möllers 
pensionat och Vålådalens turiststation existerade därefter sida vid sida under en lång 
period. På turiststationen togs under de första åren ett hundratal gäster emot per 
säsong, däribland Gösta Olander, som besökte Vålådalen redan 1923. 

År 1930 anställdes Gösta och Valborg Olander som arrendatorer på Vålådalens 
turiststation. Gösta, som blivit änkeman redan 1931, gifte några år senare om sig med 
Olga. Tillsammans gjorde paret Olander Vålådalen känt som ett ryktbart idrottscen-
trum under en lång period. Olanders var bland de första i fjällen som hade öppet året 
runt. Under 1930-talet gick utvecklingen snabbt. Olandervillan tillkom, timmerstugor 
köptes in från olika håll och flyttades dit och en liten djurpark med rovdjur skapades. 
Vålådalen blev snabbt ett »inneställe« för kultur- och, inte minst, idrottspersonligheter. 
Gösta Olander var själv en mångsidig idrottsman, tränare och färdledare, som drog 
till sig många av dåtidens stora idrottsstjärnor, bl.a. Gunder Hägg, Ingemar Johans-
son och Floyd Patterson. Under 1940- och 50-talen byggdes turiststationen och olika 
slags idrottsanläggningar ut kontinuerligt. År 1956 stod Idrottsgården färdig. Nu kom 
dock inte eliten längre i lika stor utsträckning till Vålådalen för träning. Hit kom under 
1960-, 70- och 80-talen i stället fler och fler småklubbar och motionärer. 

STF ägde under hela Olanders tid Vålådalens turiststation. Från slutet av 60-ta-
let drog sig Gösta Olander allt mer tillbaka. En stiftelse, Gösta och Olga Olanders 
Vålådalsstiftelse, bildades 1968, som övertog driften och moderniserade och byggde 
om anläggningen. Från 1993 och några år framåt var STF ensam ägare, men idag är 
anläggningen privatägd. Förändringar har skett på senare år, men med en ambition att 

74. Om Vålådalen: Nygaard 1996.
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återskapa mycket av atmosfären kring Olanders Vålådalen. Möllers pensionat drevs i 
privat regi in på 1970-talet, då pensionatet införlivades med turiststationen. År 1995 
övertog Naturvårdsverket byggnaden, som nu inrymmer det år 1999 invigda Naturum 
Vålådalen.

I samband med Vålådalen och Gösta Olander ska också det närbelägna Trilleval-
len och Torsten Boberg nämnas.75 Torsten Boberg har liksom Gösta Olander betytt 
mycket för utvecklingen mot vinterturism. Redan 1919 var Boberg tillsammans med 
Victor von Feilitzen ledare för den fjällförarkurs som arrangerades av STF och genom-
fördes inte utan strapatser. Turen utgick från Storlien och passerade Blåhammaren, 
Sylarna, Vålådalen m.fl. platser. von Feilitzen blev sedan engagerad i Skolungdomens 
allmänna fjällfärd (se ovan). Torsten Boberg har publicerat sig i stor omfattning och 
bl.a. skrivit en resehandbok över Västra Jämtland (1935) tillsammans med Gösta 
Olander. 

År 1935 började Torsten med hustru Ellen att planera för ett hotellbygge i Ottsjö. 
Planerna ändrades, och i stället inköptes Trillevallens fäbodvall. En byggnad, som 
kom att fungera som annex, uppfördes 1938. Året därpå påbörjades byggandet av 
hotellets huvudanläggning, ritad av arkitekt Olle Genberg. Hotellet beskrevs i turistre-
klamen som Jämtlands högst belägna med vägförbindelse. Torsten och Ellen Boberg 
präglade Trillevallen, liksom paret Olander präglade Vålådalen. Till Trillevallens hög-
fjällshotell sökte sig också många kulturpersonligheter, i synnerhet författare. Torsten 
Boberg skänkte årligen tre stipendier till författare, som gratis fick tillbringa några 
veckor i Trillevallen. Boberg satsade framför allt på längdskidåkning och vandring i 
omgivningarna. Efter hans död 1957 byggdes den alpina anläggningen ut på Välliste-
fjället. År 1970 uppfördes den s.k. Trillestugan för servering på toppen av Välliste. 
Arkitekt var Tore Abrahamsson.

Enafors, Handöl, Alsen och Sällsjö
1930-talet var ett mycket expansivt skede i länets turismutveckling. Under 30-talet, 
i synnerhet i samband med semesterlagen 1938, uppfördes flera anläggningar runt 
om i länet i en ibland enkel, ibland exklusiv funktionalistisk arkitektur. Ett av de bästa 

exemplen på enklare funkisbygg-
nader är Sporthemmet i Enafors, 
nuvarande Hotell Jämtlandia, som 
byggdes just 1938. Det är en enkel 
träbyggnad i två våningar med 
ett flackt valmat tak. Fasaden är 
klädd med stående panel. Granne 
med Sporthemmet ligger Enafors 
turisthotell, som byggts 1899 för 
att ta emot välbärgade luftgäster 
sommartid. Sporthemmet byggdes 
för att inhysa turister både sommar- 
och vintertid. Makarna Aune från 

Norge hade förvärvat fastigheten, som då var enbart jordbruk med tillhörande fäbod-
vall, och uppfört Sporthemmet. Gårdens äldre huvudbyggnad tjänade, precis som på 
Enafors turisthotell, som hotellannex med en enklare standard än hotellets huvudbygg-
nad. I slutet på 1950-talet flyttades byggnaden till sin nuvarande placering intill huvud-
byggnaden. I samband med ägarbyte upphörde jordbruket och hotellet bytte 1954 

Hotell Jämtlandia 
(Sporthemmet)
år 2000.

75.  Om Trillevallen: Svärdby 1996, s. 37–40, Boberg & Olander 1935 och Bergstedt-Gustavson 
1986.
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namn till Hotell Jämtlandia. Moderniseringar och små om- och tillbyggnader har skett 
under 1940-, 50- och 60-talen, men hotellet har bevarat sin ursprungliga karaktär och 
har kvar stora delar av lös inredning. Bland starkt miljöskapande inslag kan nämnas en 
stor rundspis i köket av märket Siemens, inköpt 1954, och den kiosk som fortfarande 
finns kvar intill entrén.76

I Enafors fanns under en glansperiod på 1930-, 40-, 50- och 60-talen fyra hotell 
med olika inriktning samt vid behov extra sovagnar uppställda på stationen. Under 
30-talet hade SJ en särskild logicentral i Storlien 
som skötte beläggning i sovvagnarna.77 Behovet av 
gästsängar var stundtals omättligt. Ett av utflykts-
målen från Enafors var Handöl med lappkapellet, 
Handölsforsen, Karolinermonumentet och Handöls 
täljstensfabrik. Till Handöl fanns före 1934 ingen 
väg, utan turister fick vandra, transporteras med båt 
eller åka med den linbana som 1920 anlagts mellan 
Enafors och täljstensfabriken. Linbanan fraktade 
både täljstensprodukter och människor, men sedan 
vägen dragits fram användes den mer sporadiskt, 
för att så småningom helt borttagas. Huset för 
linbanan vid fabriken finns kvar. Anläggandet av 
vägen innebar en ökad tillströmning av turister till fabriken. År 1939 uppfördes en liten 
utställningspaviljong intill fabriken i en elegant funktionalistisk arkitektur. Det är en liten 
vitputsad byggnad med platt tak och stora skyltfönster. 

Trots en anspråkslös arkitektur hade flera av de anläggningar som tillkom under 
30-talet en exklusiv prägel. Mellan Kluk och Alsen uppförde Gustaf Hellby 1939 
Hellbys sport- och turistpensionat (sedan Hellebergs turist- och sporthotell, Hotell 
Helleberg m.m.), nuvarande Värdshuset Hellbys i Helleberg. Gustaf Hellby uppförde 
hotellet på sin gård, som ligger högt med en vacker utsikt över Alsenbygden. Huset 
byggdes av två lador, som rivits och sågats upp. Arkitekturen är funktionalistiskt stram, 
men anläggningen har ändå inte haft någon folklig prägel. Hotellet hade exempelvis 
tvättställ på rummen, vilket inte Sporthemmet i Enafors hade. God mat och rekreation 
lockade gäster, som ursprungligen fick åka tåg till Trångsviken och därifrån fortsätta 
med häst. Intill hotellet fanns tidigt en slalombacke med replift. Hotellet har ännu en 
saklig 30-talskaraktär, men har moderniserats och byggts om en del.78

Högt beläget med en hänförande utsikt är även det exklusiva Sällsjö turisthotell 
(Sällsjögården), ca en mil söder om Mörsil. Hotellet byggdes 1933–34 i en mycket 
djärv funktionalistisk arkitektur, inspirerad av atlantångare med kommandobryggor och 
soldäck. Det var Mörsilbon Birger Eliasson som lät uppföra hotellet efter ritningar av 
arkitekt Olle Genberg. Byggmästare var J.A. Östman, Hallen. Hotellet är till sin exte-
riör mycket välbevarat och tillsammans med utställningspaviljongen i Handöl ett av få 
exempel på den internationella, moderna, vita funktionalism, som byggts i Jämtland. I 
prospekten lockade man med »ljusa och varma gästrum med varmt och kallt rinnande 
vatten«, som alla hade tillgång till balkong och altan. Hotellet hade öppet både under 
vinter- och sommarsäsong. Även om arkitekturen var framsynt, var inte det geografiska 
läget tillräckligt bra. Hotellet konkurrerades snabbt ut av de närbelägna anläggningar-
na med tillgång till skidliftar. År 1954 inköptes anläggningen av Storboforsen AB, som 

76.  Muntliga uppgifter av Peter Ek, Hotell Jämtlandia
77.  Lundquist 1942.
78.  Muntliga uppgifter av Per Leffler, Värdshuset Hellbys i Helleberg.

Handöls täljstens-
fabrik: Utställnings-
paviljong, år 2000.
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inrättade tjänstemannahotell under den pågående kraftverksutbyggnaden. År 1971 
övertogs anläggningen av IOGT-NTO Norrland, som länge varit på jakt efter en kurs-
gård. Hotellets interiör har sedan dess restaurerats genomgripande ett par gånger, 
senast under 90-talet. I slutet av 70-talet inköptes en annexbyggnad, som fraktades till 
Sällsjö och byggdes upp invid hotellet. Sedan några år ägs Sällsjögården av IOGT-
NTO-distriktet i Jämtlands län.79 

Anjan och Hållfjället
Två anläggningar med helt andra inriktningar och utseenden än de ovan nämnda är 
Anjans fjällstation och Hållfjällets turiststation. Anjans fjällstation ligger två mil väster 
om Kallsedet på näset mellan sjöarna Anjan och Baksjön i från början väglöst land. 
Anläggningen byggdes upp av Eyvind Frölich åren 1937–38, fjärran från de funktio-
nalistiska ideal som präglat Enafors, Hellbys och Sällsjö. Äventyraren och friluftsmän-
niskan Frölich hade varit trapper i Alaska och fann enligt uppgift platsen för Anjans 
fjällstation under en vandring från Treriksröset till Dalarna. Naturen i Anjan kan sägas 
påminna om den i Canada. Anjans fjällstation skapades sannolikt helt av Frölich själv, 
som inspirerats av traditionell svensk och norsk timmerbyggnadskonst, men också 
av Alaska och Afrika. Under byggtiden hade man ett eget sågverk, där även virke till 
den lösa inredningen sågades upp. Huvudbyggnaden och annexet, som liknar ett 
stort härbre, är timrade och målade i mörkt brunt. Taken är täckta med torv. Ca 10 
år efter uppförandet byggdes huvudanläggningen till med den s.k. Afrikastugan, där 
Frölich samlade afrikanska jakttroféer och souvenirer. Konstnären Bengt Lissegård 
har i hög grad präglat anläggningen med sina talrika väggmålningar och skulpturer, 
t.ex. den totempåle som står nere vid vägen som leder upp till fjällstationen. Väg fram 
till Anjan anlades inte förrän 1941. El-ström drogs fram senare under 1940-talet. Trots 
de knappa förhållandena blev Anjan snabbt populärt med sitt koncept av kombinerad 

Sällsjögården (Sällsjö turisthotell), år 2000.

79.  Folkwar 1939, s. 107, IOGT-NTO: »Historien om Sällsjögården« 1998.
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exklusivitet och vildmarksliv. Stationen kunde ta emot ett 30-tal gäster och var öppen 
för både sommar- och vinterturism. Eyvind Frölich dog 1965. Anjans fjällstation har 
sedan dess endast genomgått små förändringar.80 

Åren 1939–43 uppfördes Hållfjällets turiststation (ev. ursprungligen Hållfjällets 
hög fjällstation), till stor del med ett liknande koncept som Anjans fjällstation.81 
Österrikaren Theodor Seefried kom till Sverige 1922 och fick inledningsvis arbete 
inom bankvärden. Tillsammans med hustrun Annika övertog han 1934 Pensionat 
Fjällsätra i Undersåker. Några år senare inleddes byggandet av Hållfjällets turiststation 
på en plats mitt i fjällvärlden, 8 kilometer från Ottsjö. Timret fick fraktas upp på fjället 
med häst och släpa. År 1943 stod anläggningen färdig och kunde ta emot de första 
gästerna. Seefried fungerade själv som arkitekt och byggmästare. Han stod dessutom 
för den konstnärliga utsmyckningen i matsal, kök 
och gästrum, där alla väggfasta sängar målats 
med olika blomstermotiv. Rustika trämöbler 
beställdes från möbelfabrik i Hammerdal. Redan 
från början var hotellet utrustat med vatten, 
värme och gasljus. Gasverket är borttaget, men 
armatur m.m. finns kvar. 

Liksom beträffande Anjans fjällstation, 
präglas anläggningen av rustik elegans, men 
känslan av vildmarksliv är inte lika påtaglig, trots 
att hotellet nära nog ligger på kalfjället. Seefrieds 
Fjällsätra kunde tjäna som mellanlandning för 

80.  Muntliga uppgifter av Henrik Carlsson, Anjans fjällstation.
81.  Om Hållfjället: Muntliga uppgifter av Per-Martin Sjöberg, Hållfjällets turiststation, 
Svärdby 1996, s. 26 och Ottendahl Olofsson & Görhagen Ottendahl 1993.

Anjans fjällstation, 
år 2000.

Hållfjällets turist-
station, år 2000.
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turisterna på väg från Undersåkers station till Hållfjället. Theodor Seefried och Eyvind 
Frölich framstår som två väldigt olika personligheter med skilda ideal och verksam-
hetsmål, men som ändå skapade två anläggningar som till stora delar påminner starkt 
om varandra. Seefried arrenderade marken av ett skogsbolag, men sade upp arrendet 
efter bara några års verksamhet. År 1949 slutade makarna med hotellverksamhet och 
flyttade från Jämtland. Arrendet övertogs av flygvapnet som nyttjade anläggningen för 
internutbildning under en period. Hållfjällets turiststation tillhör de mest välbevarade 
och märkligaste turistanläggningarna i länet.

Hotagen och Offerdal
Jakt- och fisketurism är ett spår i länets turismhistoria, som inleddes med laxlordarna 
(se kapitlet Botanister...) och sedan pågått hela tiden parallellt med satsning på andra 
former av sommar- och vinterturism. Ett område där fisketurism tidigt förekom var 
trakterna kring Valsjöbyn i Hotagen. Villa Skottland utanför Gunnarvattnet (se kapitlet 
Botanister...) är väl det bästa exemplet på en tidig fisketuristisk miljö i området. Jakt 
och fiske var, liksom övrig turism, från början huvudsakligen ett överklassnöje. 

År 1927 togs de första gästerna emot på Valsjöbyns pensionat, som något år tidi-
gare uppförts som bondgård av Kristina och Paul Nilsson. Huvudbyggnad, ladugård, 
bryggstuga, vedbod och källare byggdes enligt uppgift åren 1923–25. Pensionatet 
drevs kombinerat med jordbruk fram till början av 1960-talet. Huvudbyggnaden har 
byggts om en del genom åren, men har alltjämt en enkel karaktär med delvis ursprung-
lig fast inredning. Många av gästerna var fiskare och ripjägare, men också handels-
resande och skogsbolagsmän var återkommande gäster. Jämte pensionatet fanns i 
Valsjöbyn också Gästis, som sannolikt etablerades omkring 1915 och drevs fram till 
1950-talet. Även byggnaden som Gästis låg i finns kvar. För turister var busstrafiken 
till och från Östersund av stor betydelse. I ett prospekt för Valsjöbyns pensionat, 
troligen från 30-talet, uppges att postdiligensen kostar 7 kronor enkel resa, medan 
helinackordering på pensionatet kostar 4,50–5 kronor.82

Hållfjällets turist-
station, år 2000.

82.  Muntliga uppgifter av Verna Frimert och William Fryklund, Valsjöbyn och Valsjöbyns 
pensionat (prospekt).
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Fisketurism, liksom vandrings- och skidturism, var tidigt av viss betydelse även i 
Offerdalsfjällen. Anders och Olivia Bellin började ta emot turister på sin bondgård i 
Frankrike i början av 1930-talet och drev Frankrikegården fram till 1955. Anläggning-
en var i drift under annat ledarskap ett stycke in på 1960-talet. År 1938 byggdes an-
läggningen om och fick en ordentlig matsal och åtta gästrum. Under 1940-talet upp-
levde Frankrikegården en höjdpunkt, då förutom turister även en hel del krigsflyktingar 
från Norge togs emot. Anders Bellin fick Kung Haakons frihetsmedalj för sina insatser. 
Anläggningen hade en enkel karaktär med mycket begränsad marknadsföring, men 
lockade ändå till sig flera kulturpersonligheter. En av dem var författaren Gunnar Eke-
löf, som återvände hit flera gånger och även skrivit om sina intryck från trakten. Liksom 
i Hotagen var också skogsbolagsmän återkommande gäster. Vid ungefär samma tid 
som Frankrikegården var i drift, drevs också gästgiveriet Rönnögården i Rönnöfors.83

Bland övriga anläggningar i Offerdalsbygden märks idag särskilt Hotell Holmen i 
Jänsmässholmen, som ursprungligen var samisk nomadskola. Skolan invigdes 1944, 
men stängdes redan 1958. Fyra år tidigare hade väg färdigställts mellan Finnsäter och 
Jänsmässholmen. Skidfrämjandets lokalavdelningar i Kaxås och Offerdal arrenderade 
skolan en tid och anställde så småningom en arrendator som bedrev hotellverksamhet.84

Härjedalen
Härjedalen var inte alls tillgängligt i samma utsträckning som Jämtlandsfjällen, trots att 
järnväg drogs fram under 1920-talet. År 1922 var Inlandsbanan farbar mellan Kristine-
hamn och Vilhelmina, via Sveg och sydöstra Härjedalen. År 1924 var Hedebanan mel-
lan Sveg och Hede färdig. Från Hede var det sedan ändå en bra bit kvar till området 
kring Tännäs, Funäsdalen, Tänndalen och Bruksvallarna, som tillsammans med Vem-
dalen är de stora turistområdena. Det var först busstrafiken och en ökande biltrafik, 
som gjorde Härjedalen intressant för större grupper turister. Även för Härjedalen spe-
lade STF en stor roll för att utveckla turismen. Betydelsefull var årsskriften 1931 med 
landskapet Härjedalen som tema. 1930-talet blev det decennium då nästan alla av de 
idag större anläggningarna i Härjedalen startade med turismverksamhet i liten skala.85

Ett av de mer legendariska ställena i Härjedalen är Hotell Gästis i Funäsdalen. 
År 1929 fick Jon Nilsson gästgivarrättigheter. Nilsson var systerson till Erik Fundin, 
grundare av Härjedalens fornminnesförening och drivande kraft bakom anläggandet 
av friluftsmuseet Fornminnesparken. Gästis brann ned 1989. På dess plats uppfördes 
Härjedalens Fjällmuseum, som invigdes 1999. År 1946 invigdes i Funäsdalen Hotell 
Funäsdalen.86

En av turistpionjärerna i Härjedalen var Lars Gustav (»Walle«) Wallenius, som 
under 30-talet var färdledare för STF i området. Turisterna åkte tåg till Hede, därifrån 
buss till Funäsdalen och sedan vidare på skidor till Bruksvallarna, där de inkvartera-
des hos bonden Johan Norberg. Walle valde sedan ut en plats vid Ramundbergets 
södra fot, 3 km från Bruksvallarna, dit han fraktade ett nedmonterat timmerhus från 
Hälsingland. Familjen Norberg övertog anläggningen 1948. Walles fjällstuga bytte 
namn till Bruksvallarnas Turiststation, som under kriget kallades »Karelska näset« efter 
ägaren Fröken Karell. Idag heter anläggningen Walles fjällhotell och har byggts ut och 
byggts om ett flertal gånger.87 

83.  Muntliga uppgifter av Gulli Lodin, Änge och Nyberg 1981, s. 266–68.
84.  Lofterud 1991, s. 21.
85.  Rolén 1991, Bergström, Magnusson och Raihle 1990.
86.  Ledin 1999, s. 23 f., 34.
87. Muntliga uppgifter av Hans Eskilsson, f.d. ordf. Härjedalens hotellförening och  
www.walles.se/foretag/wall/mittframes/historia.html
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Vid ungefär samma tid byggdes också Ramundbergets fjällgård upp av Agaton 
och Brita Norberg. Här var det ursprungligen, liksom så ofta i Jämtland, ett jordbruk 
som kombinerades med pensionatsverksamhet. De första gästerna var studenter från 
Stockholm, som bildat Akademiska fjällklubben. De kom första gången till området 
1934. En välkänd episod i samband med pionjäråren i Ramundberget handlar om 
införskaffandet av gästsängar. År 1936 inköptes de första gästsängarna på krita på 
Konsum i Funäsdalen. Redan efter första vintern kunde skulden betalas av.88

Även Vemdalsskalets högfjällshotell startade sin verksamhet 1936. Karin och Nils 
Lindgren hade jaktmarker uppe på Vemdalsskalet dit de flyttade upp ett hus de för-
värvat nere i Vemdalen. Till påsken 1936 invigdes Högfjällshotellet med 11 rum. Året 
därpå inköptes ett till hus som flyttades upp och byggdes samman med det första 

huset. Mellan de två 
huskropparna inrätta-
des en vinterträdgård, 
som blev en attraktion 
i sig. Hotellet har se-
dan dess byggts ut i 
etapper. Stor utbygg-
nad och kapacitetsök-
ning skedde i början 
av 1960-talet, då 
Vargliften invigdes.89 

En anläggning 
som till skillnad från 
Ramundberget, Vem-
dalsskalet m.fl. inte 
byggts ut, ändrats 

om och moderniserats i etapper är Kesudalens högfjällshotell. Hotellet ligger i väglöst 
land i trädgränsen invid Kesusjön, med Ljungdalen som närmaste samhälle. Det upp-
fördes under 1940-talet av Verner Sjöö, som fraktat dit en timrad stuga att tjäna som 
stomme i hotellet. Timmerstugan byggdes efter hand ut och kunde så småningom ta 
emot ett 60-tal gäster. Sjöö valde att huvudsakligen satsa på vintersportturister, som 
inledningsvis fick transporteras med häst och släde den ca 7 km långa sträckan från 
Ljungdalen till Kesudalen. Senare inköptes ett bussliknande kanadensiskt bandfordon, 
som allmänt kallades »Kesudalsexpressen«. Det kunde ta 15–20 passagerare med 
packning och användes även för utflykter till bl.a. Helags. Ett dieseldrivet elverk frakta-
des också upp till hotellanläggningen. Elverket och resorna med Kesudalsexpressen 
tycks ofta varit förenade med problem och äventyrligheter. Efter några framgångsrika 
år på 50-talet lades hotellet ned redan 1966. Kesudalens högfjällshotell är byggt i 
samma pionjäranda som Anjans fjällstation och Hållfjällets turiststation vid samma tid, 
måhända med en ännu starkare renlevnadsprofil än dessa. I Kesudalen serverades 
t.ex. till en början huvudsakligen vegetarisk kost.90 

Vemdalsskalets hög-
fjällshotell, år 2000. 
Sedan bilden togs 
har en omfattande 
ombyggnad skett.

88.  Muntliga uppgifter av Erik Norberg, Ramundbergets fjällgård och www.ramundberget.se/
foretag/ramund/html/fjallgarden.html
89  Vemdalsskalets Högfjällshotell: »Vemdalsskalets Högfjällshotell 1936–1996. En tradition 
utöver det vanliga«, Lt 62-03-03.
90.  Lundhall 1987, s. 15 f., Fjällturer 1953, s. 351 och muntliga uppgifter av Kristina Sjöö, ägare f.d. 
Kesudalens turisthotell.
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Ökad expolatering för utförsåkning
Under beredskapsåren avstannade turismutvecklingen. Många anläggningar tjänade 
som inkvartering för militären, vilket innebar en viss stimulans för näringen. Under 
1950- och 60-talen genomfördes nya semester- och arbetstidsreformer. Turismen 
demokratiserades ytterligare och man kan tala om turismindustri.91 Flygplatsen på 
Frösön inrättades 1958, vilket gjorde den jämtländska fjällvärlden än mer tillgänglig. 
Länstidningen rapporterade i mars 1962 att Linjeflyg satt in extraplan för turister från 
Stockholm och Sundsvall varje söndag. I februari samma år startade Finnair charter-
trafik mellan Björneborg och Östersund. Från flygplatsen transporterades turisterna 
vidare med buss. Resplanerna var uppgjorda av och beställda genom Jämtlands 
turistförening. Trots att charterresorna beskrevs som en stor framgång, stoppades 
de året därpå av Flygvapnet, som hänvisade till bristande resurser och flygsäkerhet.92 
Den legendariske jämtlandsflygaren Gunnar »Spökis« Andersson betydde mycket för 
fjällräddningen, men transporterade också många turister i fjällvärlden.93

1960-talet präglades av snabb expansion och utbyggnad, då nästan varje ny 
anläggning presenterades som längst, snabbast eller modernast i länet, Sverige eller 
Europa. År 1965 rapporterade Länstidningen att det fanns sammanlagt 30 färdig-
byggda liftar i länet på 19 platser. En ny turistkultur uppstod kring skidliftarna. Per Åke 
Nilsson skriver att »liftfolket representerade ett socialt skikt där den arbetarklassinspi-
rerade kollektiva turist- och rekreationsstilen blandades med en individualistisk snobb-
stil som hade klart släktskap med den intellektuella medelklassens syn på rekreation 
och turism«.94 

Åre, Bydalen, Duved och Edsåsdalen
I Åre invigdes år 1940 landets första skidlift, Lundsgårdsliften, som då var det enda 
alternativet till bergbanan som turisttransportör uppför Åreskutan. Den nedre lift-
kuren finns fortfarande kvar. År 1952 färdigställdes linbanan mellan Östra platån 
(Fjällgården) och Mörvikshummeln. Linbanan (»hinkarna«) var en förutsättning för 
att Åre skulle kunna arrangera Alpina VM 1954, ett internationellt arrangemang som 
brukar betecknas som en milstolpe för Åre och för utförsåkningssportens utveckling i 
Sverige. Åre hade tidigare arrangerat alpina SM 1943 och 1951. VM-general -54 blev 
Bibbo Nordenskiöld, ägare till Hotell Granen och en pionjär inom den alpina sporten i 
Sverige. Arrangemanget var en kraftansträngning för Åre, där tävlingsdeltagare, jour-
nalister och besökare inkvarterades överallt där det fanns sängar. VM blev en succé, 
men innebar också att utvecklingen därefter bromsades upp för en tid i Åre. I Åre 
fanns nu ett liftsystem, men ännu ingen sammankoppling av de olika transportörerna. 
Under 1960-talet växte i stället framför allt Bydalen och Duved upp som nya »innestäl-
len«, där man kunde locka med avsevärt bättre utbyggda liftsystem.95 

Bland stora nya hotellprojekt är det ett långt glapp i Åres utveckling från, i stort 
sett, 1910-talet till slutet av 1960-talet. År 1969 uppfördes strax utanför Åre Hotell 
Årevidden av De Handikappades Riksförbund (DHR), enligt uppgift den första handi-
kappanpassade anläggningen i sitt slag. Sedan några år drivs Årevidden som ett 

91.  Allmänt om tiden, se t.ex. Nilsson 1999, s. 94–97 och Rolén 1990, s. 619–22.
92.  Lt 62-03-03, Öp 63-02-23
93.  Nyberg 1981, s. 200–205.
94.  Lt 65-02-13, Nilsson 1999, s. 106 f. (m.fl. sidor).
95.  Nilsson 1999, s. 102 ff. och Waller 1986, s. 132 f.
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vanligt storhotell.96 Anläggningen har ett mycket tidstypiskt utseende med fyrkantiga 
byggnadskroppar, ljust putsade fasader och fönster i upprepande moduler.

Bydalen var den enda turistorten i Jämtlandsfjällen som tog emot utländska gäster 
under kriget. En utländsk turist som vistades i Bydalen var österrikaren Edmund Birkl, 
som blev Sveriges första utexaminerade skidlärare. I Bydalen startade han Birkls 
Alpina skidskola. Birkl hade redan 1928 lärt ut slalom i Sollefteå och 1935 i Riksgrän-
sen. Sedan Carl Arne Durling övertagit Bydalens turisthotell 1960 och dragit elkraft 
dit, utvecklades Bydalen snabbt med nya attraktiva lösningar. En släplift byggdes 
1963, ett år efter stollinbanan i Duved.97 

I trakterna kring Edsåsdalen finns många turistanläggningar med lång kontinuitet. 
Till de mer kända hör Köjagården, där luftgäster tidigt togs emot och Stadighgården, 
som började ta emot gäster 1932. Pensionatet uppfördes åren 1929–31 av Per och 
Kristina Stadigh, som på gården bedrev jordbruk i kombination med vårvinter- och 
sommarturism. Pensionatet var välutrustat med centralvärme och handfat med varmt 
och kallt vatten på rummen. Köket var beläget i källaren med mathiss upp till pensio-
natsvåningarna. I samband med en modernisering omkring 1980 borttogs hissen. 
Stadighgårdens första husmor, Kristina Stadigh, född Eriksson, var född i Kyrkås 
och uppväxt i Odenslund i Östersund. Hon hade ett stort kulturellt och konstnärligt 
intresse, i synnerhet för textil konst. Hon vävde, sydde, broderade och knypplade. Hon 
samlade också in och skrev ned en stor mängd visor, danslekar, ordspråk, medicinska 
huskurer m.m. Kristina Stadighs textila konstnärskap har, liksom hennes mors och 
senare generationers konstnärliga insatser, karakteriserat Stadighgården.98 

Hotell Årevidden, idag 
Åre Continental Inn. 
Foto 2008.

96.  Muntliga uppgifter av Lillemor Skoknes, Hotell Årevidden.
97.  Nilsson 1999, s. 106 f.
98. Svärdby 1996, s. 48 f., Mattsson 1996, Tirén 1949 och muntliga uppgifter av Marie Stadigh, 
Stadighgården.
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År 1953 byggdes första skidliften i Edsåsdalen. Några år senare, 1959, invigdes 
en anläggning med en särskild målgrupp och med ett särskilt syfte, nämligen Här-
nösands stifts lägergård. Lägergården, eller fjällgården, har bl.a. tagit emot många 
konfirmandläger genom åren. Arkitekt var Olle Genberg, som var mycket flitig som 
hotellarkitekt i Jämtland under 1930-, 40- och 50-talen.99 

Hammarstrand och Björnrike
I slutet av 50- och början av 60-talet lanserades också Hammarstrand i Östjämtland 
som vintersportcentrum. Kullstabackens fritidsområde kunde erbjuda slalom- och 
störtloppsbanor och bob- och rodelbana samt linbana upp på Kullstaberget. Här 
fanns dessutom en av Jämtlands första semesterbyar med stugor för uthyrning. Den 
kombinerade bob- och rodelbanan byggdes 1960–63 och var länge Nordens enda 
med internationell standard. Banan är 900 meter lång och hade ursprungligen kurvor 
i träkonstruktion och raksträckor med uppbyggda jordvallar. Den har byggts om 
några gånger och bl.a. förstärkts med betongblock, men är inte konstfrusen året om. 
Förutom i Hammarstrand finns i Sverige en bobbana i Saltsjöbaden, som är byggd 
senare och endast 300 meter lång. Inför OS 1994 anlades en internationell bobbana i 
Lillehammer.100 

I Härjedalen var den stora nyetableringen under perioden Björnrike fjällhotell, nära 
Vemdalen, som invigdes 1969. Arkitekter var E.V. Christensen och Hans Mauritzson, 
Sundsvall. Den uppmärksammade invigningen förrättades av landshövding Tottie. 
Björnrike var ett privat initiativ, men anläggningen togs 1970 över av Svenska Fjäll 
i Vemdalen, i vilket även Vemdalsskalet och Storhogna högfjällshotell ingick. Dåva-
rande Hede kommun var en av intressenterna. Anmärkningsvärt med Björnrike var den 
start- och landningsbana för sportflyg, som anlades ca 3 kilometer från hotellet. Dess 
varaktighet blev dock inte lång, eftersom Hede kommun redan 1970 anlade Hedlanda 
flygplats. Flygfältet intill Björnrike är idag travbana.101 

99.  Svärdby 1996, s. 50 f., 54–56.
100.  Öp 62-02-22, muntliga uppgifter av Bo Näsström, Hammarstrands rodelklubb.
101.  Öp 69-01-27 och muntliga uppgifter av Edvin Kvarneland, Björnrike.
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Bil- och bussturism: Bygdesemester, 
camping, semesterbyar, motorbyar och motell
Frostviken
Frostvikens turismutveckling har sedan nedläggningen av ångbåtstrafiken varit helt 
beroende av bil- och bussburna turister. Decennierna efter andra världskriget hand-
lade Frostviksturismen mycket om Jormlien och Jormliens fjällgård. År 1949 flyttade 
författaren Per Olof Sundman med hustru Ulla-Britt från Stockholm till Jormlien för att 
överta pensionatsverksamheten vid fjällgården.102 

Per Olof Sundman har beskrivit sitt första möte med Frostviken 1949. När flyttlas-
set till Jormlien gick det året orkade postdiligensbussen fram till byns södra del innan 
den körde fast. Vid midsommar samma år sattes en extrabuss in för turister på väg 
upp till Ankarede. När bussen skulle köra över broar uppmanades turisterna stiga av 
bussen medan chauffören försiktigt körde över. Makarna Sundman flyttade upp för att 
driva pensionatet, bruka tillhörande mark och, för hans del, ägna sig åt författarskapet. 
De hade annonserat i pressen efter lämpligt objekt att överta och fått flera svar. Jorm-
liens fjällgård var ända till början av 1970-talet ett kombinerat jordbruk och pensionat. 
Idag är jorden och skogen avstyckad, men anläggningen har bevarat sin karaktär av 
bondgård och pensionat. Gården började sannolikt ta emot turister kring sekelskiftet, 
men det var först 1921 som turistverksamheten inleddes på allvar, då Jormliens pen-
sionat öppnade. Pensionatet förestods av Edvard Mårtensson, son till Mårten Anders-
son, som drivit pensionat i Gäddede (se kapitlet Luftgäster, Frostviken). Mårtensson 
genomförde stora ombyggnader av gårdens huvudbyggnad under 1920- och 30-ta-
len. I slutet av 20-talet höjdes byggnaden med en våning. Ca 10 år senare byggdes 
huset till vinkelrätt på baksidan, samt på gaveln för matsalen . Från början erbjöds 
gästerna sängplats i två stora sovsalar, en för män och en för kvinnor, men inom kort 
byggdes huset om med mindre gästrum.

Per Olof Sundman beskriver hur allting förändrades i Frostviken åren efter att han 
flyttat upp: »Jag flyttade från Stockholm till en avlägsen och underutvecklad fjällregion, 
men hamnade mitt i ett mekaniserat skeende.« Det som skedde var att vattenkraften 
började exploateras genom anläggande av kraftverk och reglering av sjöar. Utveck-
lingen gick snabbt. Hela bygden blomstrade, vägar anlades och egna hem och skolor 
byggdes. Välståndet ökade och avståndet till omvärlden minskade, vilket ledde till att 
allt fler turister kom med bil till norra Jämtland. Tågresenärer söderifrån fick åka tåg till 
Strömsund, med byte i Östersund, och sedan vidare norrut med buss. 

När makarna Sundman övertog Jormliens fjällgård 1949 var anläggningen ned-
gången och mycket tungarbetad. Hans mor och hennes mostrar anställdes i verk-
samheten. Sannolikt ändrades namnet nu till Jormliens fjällgård, med ett runliknande 
märke som symbol. Märket är ett bomärke, som tillhörde Enar Persson, byggmästare 
för Vikens kapell. Makarna Sundman drev anläggningen i nästan 15 år och satte sin 
prägel på hotellet och bygden i sin helhet. P O Sundman gick med i bondeförbundet 
1952 och blev tre år senare vice ordförande i kommunalnämnden i dåvarande Frost-
vikens kommun. Till Jorm kom förutom sommar- och vinterturister många författare, 
ditlockade av Sundman, och vetenskapsmän. 

Paret Sundman flyttade tillbaka till Stockholm 1963. Han blev riksdagsman, slog 
igenom på allvar som författare och valdes in i Svenska Akademin. Per Olof Sundman 

102.  Om P O Sundman och Jormlien: Sundman 1961, Svensson 1998, filmen Nutiden åt framtiden 
(/Sundman 1954–57), muntliga uppgifter av Bodil Westberg, Jormliens fjällgård och Owe 
Bengtsson, Storvattnet.
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är en mytomspunnen och omdiskuterad man i Frostviken och landet i övrigt p.g.a. sin 
på senare år uppmärksammade nazistiska ungdomsperiod. Sundman var i sin ung-
dom medlem i olika nazistiska organisationer och mycket intresserad av det hårda, 
primitiva, stärkande livet i fjällen. Vintern 1945–46 levde han som en slags fjälluf-
fare i Härjedalen. Han kan, åtminstone i sin ungdom, sägas vara en representant för 
den antiintellektualism med ett förhärligande av kroppen och ett sunt friluftsliv i den 
vilda naturen, som det fanns ett embryo till redan vid grundandet av STF (se kapitlet 
Svenska Turistföreningen). 

Jormliens fjällgård har drivits vidare med varierad intensitet genom åren. Huset har 
byggts om och byggts till ett flertal gånger. Minnet av Sundmans författargärning och 
författarbesök har återupplivats i form av Strömsunds kommuns årliga berättarvecka, 
där författarna bor på fjällgården och uppträder runt om i kommunen. Initiativet kom-
mer från fjällgårdens nuvarande ägare. Berättarveckan avslutas traditionsenligt på 
fjällgården.

Förutom Jormliens fjällgård spelade de s.k. bygdesemestrarna en viktig roll för 
Frostviksturismen.103 Under 1950- och 60-talen var RESO:s s.k. bygdesemestrar 
ett populärt billighetsalternativ. Dåvarande Frostvikens och Ströms kommuner gick i 
bräschen för denna semesterform. År 1951 inkom till RESO ett brev från en konsum-
föreståndare i Strömsund, i vilket denne berättade om det stora antalet boningshus 
som stod tomma under sommaren sedan gårdens invånare flyttat ut i sommarhuset. 
Dessutom fanns t.ex. jaktstugor som bara användes under jaktsäsong. Inom RESO 
närdes sedan en tid tankar på att skapa ett billigt boende med självhushåll som 
alternativ till de dyrare hotellen, t.ex. Hedmans i Undersåker. Under 1951 genomför-
des rekognoseringsturer av RESO tillsammans med företrädare för bygden längs 

103.  Om RESO och Jormvattnet: Kelmeling 1985, s. 92–99, 165 och muntliga uppgifter av Bodil 
Westberg, Jormliens fjällgård.

Jormliens fjällgård, år 
2000.
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med hela Ströms Vattudal, då byarnas resurser inventerades. Lokala RESO-klubbar 
startades i Strömsund och Frostviken. Semesterformen döptes till »Bygdesemester«, 
efter att det dubbelbottnade namnförslaget »Semester med egen spis« ratats. Redan 
till semestersäsongen 1952 kunde bygdesemestrar erbjudas i ett tiotal kommuner 
runt om i landet, däribland i Ström och Frostviken. Från 1958 och en tid framåt fanns 
också RESO Billogi, inom vilket några bygdesemesterstugor längs de större vägarna 
valts ut. Stugorna som ingick i satsningen erbjöd ett särskilt prisvärt alternativ för 
bilburna turister. 

I Jormvattnet uppfördes på 1950-talet några stugor invid sjön Lill-Jorm, som är 
mycket välbevarade. På gården finns fem små stugor med elektrisk belysning. Upp-
värmning har skett med fotogenkaminer. Alla stugorna är individuellt utformade, men 
samtliga har inbyggd förstuga och med skärmväggar separerade sovrum och kök. I 
bygden antas stugorna vara s.k. träkor, uppförda med regleringsmedel från kraftbola-
gen under det »mekaniserade skeende« som Frostviken befann sig i, som en ersätt-
ning till jordbrukare. 

Kolåsen, Gräftåvallen, Stugun och Östersund
Semesterbyar, dvs. småstugor med som regel självhushåll, campingplatser, motell 
och motorbyar är exempel på företeelser som växte fram på bred front under 1950- 
och 60-talen som resultat av nya resemönster, där bilen var ett viktigt inslag. En del 
semesterbyar/stugbyar anlades intill befintliga hotell som komplement till hotellverk-
samheten, t.ex. i Bydalen och Kolåsen. Invid Kolåsens fjällhotell uppfördes i början 
av 60-talet en semesterby, Kolåsens semesterby, bestående av fem stugor, senare 
ytterligare fem. Semesterbyn tillkom sedan dåvarande Kalls kommun övertagit hotellet 
1961 och ansågs av Norrländsk tidskrift 1965 vara ett av »de propraste exempel på 
semesterbyar« i Jämtland. Ibland var stugbyn en del av en nyetablering, ibland var det 
frågan om stora projekt där stugbyar ingick i konceptet, emellanåt i kombination med 
satsningar på skidliftar, vandringsleder, vägar, hotell, restauranger m.m. Gräftåvallen i 
Oviksfjällen är ett exempel på detta. Under 1960- och 70-talen såg många storslagna 
turistprojekt med kommunerna som aktiva parter dagens ljus. En del realiserades, 
men ofta i starkt nedbantade former. För Gräftåvallens del hade dåvarande Ovikens 
kommun köpt in ett stort markområde, som sedan avstyckats för sportstugor.104

Stugor i Jormvattnet år 2000.

104.  Öp 62-03-08.
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År 1956 bildades Riksorganisationernas campingkommitté. Till kommittén var en 
rad organisationer knutna, däribland RESO, MHF, Skid- och Friluftsfrämjandet och 
STF. En klassificering genom tre-, två- och en-stjärniga campingplatser infördes 1960 
efter internationellt mönster. I Jämtlands län noterades 1962 i »Campingboken« 19 
campingplatser, varav flertalet ansågs ha primitiv standard. Endast en camping be-
dömdes som trestjärnig. Det var Elektro Camping, någon kilometer väster om Stugun 
mellan Indalsälven och dåvarande E75:an.105 

Elektro Camping anlades 1958 som en elektrifierad campingplats med uthyrning 
av små kaminer för uppvärmning i tälten, lampor och kokplattor. Erik Gardmo hade 
fått idén till en camping med elström under en bilresa till världsutställningen i Bryssel 
våren 1958. Den ovanligt kalla våren gjorde att de elektrifierade campingplatserna i 
Tyskland uppskattades av resenärerna. Hemma i Stugun införskaffades 13 elektriska 
fläktkaminer, som camparna tillsammans med lampor och kokplattor kunde ta med sig 
in i tälten tack vare långa sladdar från campingplatsens tio elstationer. Vid 0-gradigt 
kunde kaminerna värma upp ett fyrmanstält till 18–19 grader. De var ställbara i tre 
olika lägen, 500, 750 eller 1250 Watt. För att inte riskera antändning 
vid övertäckning hade kaminerna smältsäkringar. Tack vare kaminerna 
kunde tältsäsongen förlängas. Elektro camping i Stugun tillhörde de 
tidigaste campingplatserna i länet och var med största sannolikhet 
den första och under flera år enda i sitt slag i landet. I Åre uttryckte 
på 60-talet ägaren för Kläppens Camping intresse för att få använda 
själva namnet »Elektro Camping« för att skapa en anläggning med 
ett liknande koncept. Det är osäkert om planerna fullföljdes. Stuguns 
Elektro Camping byggdes under 60- talet ut med en stugby i två 
omgångar. Till campingen hörde också en kiosk inrymd i en f.d. man-
gårdsbyggnad. I takt med att fler och fler gäster kom i husvagn och 
husbil utnyttjades elströmmen främst för dessa, men kaminerna fanns 
kvar under hela verksamheten. Erik Gardmo upphörde med driften 1988, men arren-
derade ut campingen ytterligare några år. Kaminerna finns kvar idag, men camping-
platsen är till största delen borta.106 

När kokplattor inte fanns till uthyrning var det praktiskt att kunna ta köket med sig. 
»Trangiaköket« har genom sin enkelhet och tålighet varit en självklar del av semesterut-
rustningen både för fjällvandrare och bilturister sedan 1950-talet. Företaget Trangia i 
Trångsviken är det kanske mest kända exemplet på de industrier och företag som vuxit 
upp i länet med en direkt koppling till turismnäringen. John E Jonsson startade tillverk-
ning av stormkök i Trångsviken 1950. Trangia har sedan dess varit världsledande med 
en produkt som blivit synonymt med företagsnamnet.107 

Campingplatser och i ännu högre grad motell och motorbyar utformades utifrån 
bilisternas villkor. En motorby tycks ha varit ett samlande begrepp för ett motell med 
diverse anläggningar omkring, främst för bilservice, men ofta också med camping, 
stugby och anläggningar för fritids- och sportaktiviteter m.m. I Östersund byggdes 
Esso motorby upp i början av 1960-talet.108 Anläggningen fullbordades genom invig-
ning av motellet, sedermera Esso Motorhotell (nuvarande Scandic hotel) i februari 
1965. Arkitekt var Lennart Billgren, som ritat flera liknande anläggningar i landet för 
Esso och även skrivit kring utformningen av motell och motorbyar. Svenska Esso lät 

Fläktkamin, Elektro 
Camping. Foto år 
2000.

105.  DN 62-06-03.
106.  Muntliga uppgifter av Erik Gardmo, Stugun, DN 62-06-03 och ST 62-07-23
107.  www.trangia.se
108.  Om motorbyn: Billgren 1966, Hansson 1966, »Motorby i Östersund« 1966, Lt 1962-06-20 och 
Lt 1965-02-10.
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1961 med Billgren som ansvarig arkitekt bygga upp exempel på motellrum för att 
ut röna den bästa standarden till den för flertalet bilister rimligaste rumskostnaden. 
Billgren skrev några år senare att en rumsstorlek på 22 kvadratmeter »i stort mot-
svarar ytan för bilens rörelseschema på en parkeringsplats. Härav följer en rad enkla 
samband mellan rumsyta, byggnadsyta, parkeringsyta, gångavstånd från p-plats till 
restaurang, gästrum, korridorlängder etc.« Vanligt var att motellets gästrum placera-
des i en lång en- eller tvåvåningslänga med p-platser under skärmtak utanför. Boendet 
byggde på principer om självbetjäning, praktiska lösningar, flexibilitet och enkelhet. Ett 
boende anpassat till bilen och bilisten efter amerikansk förebild. 

Nattöppen restaurang för självbetjäning och nattöppen servicestation med möjlig-
het till självbetjäning var nyheter i Östersund när Esso motorby öppnade. Motorbyn i 
Östersund var den tredje i landet i sitt slag, som anlagts av Esso. Här fanns plats för 
56 nattgäster i 21 rum. I anslutning till motellets klubblokaler med bl.a. minibowling-
banor inrättades en musikbar med musikbox, kaffeautomat, drinkautomat och smör-
gåsautomat. Frukt- och läskdrinkarna mixades med eller utan is. Allt gick att reglera 
med ett knappsystem. Några år innan motellet stod färdigt anlades Östersunds 
camping, även den enligt ritningar av Billgren. Campingens stugor har bibehållit sin 
ursprungliga karaktär. Motellet har sedermera byggts om och till, men parkeringen 
under skärmtak har bevarats. Hela området heter numera Fritidsbyn, som inkluderar 
en rad sport-, fritids- och turistanläggningar.

Tänndalen 
För Härjedalens del blev, liksom för Frostviken, busstrafiken allt viktigare, i synnerhet 
sedan Hedebanan lagts ned 1966. I Tänndalen invigdes vid årsskiftet 1964–65 den 
nya huvudbyggnaden till Tänndalens turisthotell, nuvarande Hotell Tänninge.109 Bygg-
herre var resebyrån Club Continental i Stockholm. Tore och Gunborg Bejmert sat-
sade tidigt på bussresor. Club Continental hade bildats 1950 och erbjöd redan från 
början bussresor sommartid till utlandet. År 1952 gick första vinterresan till Härjeda-
len med resor de följande åren till bl.a. Funäsdalen och Ramundberget. När Tännda-
lens turisthotell gick i konkurs 1962, såg direktör Bejmert möjligheten att, förutom att 

109. Om Tänndalens turisthotell: Lt 65-02-18, muntliga uppgifter av Björn Mörtberg, Hotell Tänn-
dalen och Gunborg Bejmert, Bruksvallarna.

Östersunds camping, år 2000.
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arrangera bussresor, också bygga upp och driva ett fjällhotell. Tänndalens turisthotell 
utgjordes då av några timrade stugor, som sedan 1930-talet fungerat som hotell. Den 
gamla anläggningen (idag Tänningegården) revs delvis och blev delvis införlivad med 
det nya hotellet som annex.

Arbetet med den nya huvudbyggnaden inleddes 1963. Huset uppfördes i fem vå-
ningar med garage insprängt under marken. Arkitekt var Per Ekmark, E-N-A Byggkon-
sult AB. Den i förhållande till omgivningen brutala betongarkitekturen har detaljer som 
gör intrycket mjukare, t.ex. sadeltak och ett utkragat parti med panoramafönster, klätt 
med träpanel. Den välbevarade inredningen är påkostad och mycket tidstypisk. En 
stor del av möblemanget köptes enligt uppgift in från IKEA och olika affärer i Stock-
holm. På bussresor till Italien köptes venetianska takkronor in och fraktades upp. Tak-
kronorna finns inte längre kvar i hotellet. Den stora danslokalen, eller »gillesstugan«, 
tillhör de mest anmärkningsvärda interiörerna med läktare, stjärnhimmel med små 
lampor mot blå botten i taket, matlaserade väggar och soffor med röd galonklädsel. 
Ursprungligen fanns vid ingången till salen »snödroppar« i glas, som hängde ned från 
taket. Hotellet var länge ett omtyckt dans- och nöjespalats med allmän dans två kvällar 
i veckan och dans varje kväll för hotellets gäster. Från läktarna nås två barer, den ena 
från början läskedrycksbar, den andra cocktailbar. I ett sällskapsrum, det s.k. koppar-
rum met, har taket täckts med kopparplåt. Inredningen utformades enligt anvisningar 
från Tore Bejmert, som själv ritade de speciella nattduksborden i hotellrummen med 
inbyggd radio, uppfällbar spegel m.m. Hotellet kunde ta emot ca 200 gäster, annexet 
inkluderat, och var ofta fullbelagt. Hotellet hade öppet säsongvis med på vintrarna 
främst skidturister som gäster. På somrarna gick många pensionärsresor med buss 
till Härjedalen med inkvartering på hotellet. En buss fanns alltid parkerad vid hotellet, 
som kunde nyttjas för utflykter i omgivningarna.

Hotell Tänninge (Tänndalens turisthotell), 
år 2000.
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Resebyrån Club Continental såldes 1982 och hotellet i Tänndalen två år senare 
efter konkurs. Hotell Tänninge har de senast åren uppmärksammats i flera olika 
sammanhang för den välbevarade och tidstypiska miljön. Hotellet är en viktig länk i 
Härje dalens och övriga länets turismhistoria med en miljö som till stor del skapats för 
bussturister. Den typiska 1960-talsestetiken som präglar inredningen är idag mycket 
sällsynt.

Hotell Tänninges danslokal, år 2000.
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Det andra Åreprojektet: Intentioner, 
resultat och efterdyningar
Under 1960-talet tillsattes två statliga utredningar, 1962 års fritidsutredning och 
1969 års turistkommitté. Fritidsutredningen kom med tre betänkanden, Utgångsläge 
och utvecklingstendenser (SOU 1964:47), Friluftslivet i samhällsplaneringen (SOU 
1965:19) och Anläggningar för det rörliga friluftslivet mm (SOU 1966:33). Det 
slogs fast att behovet av fritidsanläggningar var stort och att stat och kommun hade 
ett ansvar för att rekreationsmöjligheter beaktades i samhällsplaneringen. Gränserna 
mellan rekreation, idrott och turism suddades allt mer ut och turismens betydelse för 
sysselsättning i glesbygd uppmärksammades. I slutet av 60-talet kom dock samtidigt 
en motreaktion mot en ökad turismexploatering i och med en växande medvetenhet 
om miljöförstöring och jordens ändliga resurser. 

De statliga utredningarna ledde fram till att Åre blev föremål för en pilotstudie, 
syftande till att visa hur en stor statlig turistsatsning kunde genomföras i fjällvärlden. 
Pilotstudien inleddes 1971 och blev så småningom benämnd Det andra Åreprojektet, 
ett namn som refererade till C.O. Rahms Åreprojekt knappt 70 år tidigare (se kapitlet 
Det första Åreprojektet).110 År 1975 fastställde riksdagen en lista över primära natio-
nella rekreationsområden, där bl.a. Åre och Härjedalsfjällen stod med. Syftena med 
utpekande av rekreationsområdena var i huvudsak att skapa rekreationsresurser för 
alla, att för framtiden säkerställa markresurser för rekreation samt att bidra till utveck-
lingen av turismnäringen och därmed förverkliga regionalpolitiska mål. Samma år, 
1975, inrättades också Sveriges Turistråd. Året innan hade den nya storkommunen 
Åre med Järpen som centralort skapats, vilket innebar ökade kommunala planerings-
resurser. Men eftersom mer än halva delen av kommunen klassats som nationellt 
rekreationsområde, skedde en stor del av planeringsarbetet i samarbete med staten, 
dvs. Länsstyrelsen. 

I likhet med C.O. Rahms Åreprojekt anno 1906–07 var planerna storstilade, men 
det konkreta resultatet magert. Inte mindre än sex utbyggnadsetapper hade föresla-
gits, som skulle komma inte bara själva Åre, utan även Duved, Storlien, Bydalen, Kall, 
Vålådalen och Östersunds flygplats till godo. Vikten av samordning och långsiktighet 
framhölls. År 1973 bildades finansieringsbolaget ÅPAB med företrädare för stat, kom-
mun, landsting, Åre Turistförening och RESO. Året därpå bildades Åre Lift- och Kabin-
bane AB, ÅKAB, som därmed övertog Åreprojektets stora satsning på en kabinbana 
till Åreskutans topp. Åre bergbana blev det i särklass mest betydelsefulla resultatet av 
det första Åreprojektet. På samma sätt blev Åre kabinbana från 1976 det viktigaste 
resultatet av det andra. 

Kabinbanan innebar liksom bergbanan mer än bara lösning på ett transportpro-
blem, eftersom den på ett sätt blev det reella fullbordandet av det första Åreprojektets 
drömmar om en turisttransportör upp till Åreskutans topp. Linbanan från 1952 är 
länken mellan bergbanan och kabinbanan. Kabinbaneprojektet blev tekniskt besvärligt 
och mycket dyrare än planerat. Ursprungligen hade Jordbruksdepartementet, som var 
ansvarigt för turismfrågor, beräknat kostnaden till 7,28 miljoner. År 1976 beräknade 
ÅKAB kostnaden att bygga färdigt kabinbanan till svindlande 74 miljoner, vilket löstes 

110.  Om Åreprojektet: Nilsson 1999, s. 128 ff., Rolén 1990, s. 622–24, Nyberg 1993, s. 108 f. och 
Jeansson 1999. Åren 2008–09 arbetade Länsstyrelsen med ett särskilt projekt kring riksintres-
set Åredalen. Projektet resulterade i rapporten »Förändringarnas Åre. Kulturhistorisk landskaps-
analys av riksintresset Åredalen« (2009).
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genom att regeringen beviljade ÅKAB ett ränte- och amorteringsfritt lån på 30 miljo-
ner löpande på fem år. Totalt satsade staten 127,3 miljoner på Åreprojektet, varav 35 
miljoner som bidrag.

Kabinbanans längd är ca 2,9 km med en höjdskillnad på 853 m. De två kabinerna 
går i pendeltrafik med en kapacitet på 80 personer var, plus kabinjärer. Restiden är 
ca 7 minuter.111 Arkitekt för Dal- och bergsstationerna var Hans Jäderberg, K-Konsult. 
Maskineriet utformades av Maschinenfabrik Habeger AG, Thun. Stationerna är till 
huvuddelen byggda i betong med ett mycket brutalistiskt utseende. Dalstationen är 
sannolikt ett av de bästa exemplen på brutal, men ändå estetiskt medveten betongar-
kitektur i Jämtland. Arkitekturen för snarare tankarna till Stockholms tunnelbana än till 
den jämtländska fjällvärlden.

Åreprojektet sammanföll med inledningen av Stenmarksepoken, som ledde till ett 
enormt intresse för utförsåkning. Ändå blev det storslagna projektet hårt kritiserat. 
Landets obrutna ekonomiska tillväxt under 1950- och 60-talen fortsatte inte under 
70-talet. Samhällsklimatet präglades av vänstervindar och gröna vågen, vilket inte 
heller gynnade Åreprojektet, som sågs som miljöförstöring och meningslöst slöseri 
med statens resurser. Den byggboom som följde i Åre under 1980-talet med uppfö-
rande av andelshus, andelshotell och lägenhetshotell, restauranger, störtloppsbana 
m.m., har lett till en bild av Åre som det sönderbyggda, under turistsäsong tätbefol-
kade »Lilla Stockholm«. Åre har till skillnad från övriga skidorter i Sverige präglats 
av stora samlade infrastrukturella satsningar och saknar större områden med privat 
fritidsbebyggelse. Åre har blivit ett samhälle som inte liknar något annat i Sverige med 
byggnadsstilar som spänner från nationalromantik, via en slags alpstil till internationell 
modernism. Till Åre kommer alla typer av människor, från storstadens innefolk som 

Åre kabinbana, dal-
stationen, år 2008.

111. Fakta om Åre kabinbana (informationsblad).
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köpt dyra exklusiva andelslägenheter, till ungdomar som kommer med tåget och delar 
boende i områdets utkanter under några intensiva dagar. Åre by präglas under högsä-
song helt av skidåkning och krogliv, turister och säsongsanställda. 

Till bilden av Åre hör också de sammanlagt 10 misslyckade försöken att tillsam-
mans med olika partner få arrangera de Olympiska spelen. Åre sökte OS första 
gången inför spelen 1964, då tillsammans med finska Lahtis. Ytterligare två försök 
gjordes med Lahtis, därefter ett med Tammerfors. I konceptet inför OS 1984 ingick 
Åre, Göteborg, Falun och Hammarstrand, där bob och rodel skulle avgöras. Tillsam-
mans med Falun genomfördes sedan två kandidaturer till. De tre senaste försöken har 
Östersund varit partner. Ett fjärde försök fick inte SOK:s stöd, utan nya konstellationer 
har de senaste åren diskuterats, bl.a. med Trondheim som kompletterande part.

1990-talet präglades till stor del av ekonomisk depression i turismbranchen, vilket 
blev mycket kännbart i Åre och innebar dödsstöten för många mindre anläggningar 
runt om i länet. ’Åre’ innefattar idag ett koncept bestående av ett enda stort liftsystem, 
(från väster) Duved-Tegefjäll-Ullådalsområdet-Rödkulleområdet-Tväråvalvet-Åre by- 
Åre Björnenområdet, med boendealternativ i hela Åredalen. Början av 2000-talet har 
inneburit en enorm expansion i hela Åredalen. För vidare läsning om den perioden 
hänvisas till Länsstyrelsens rapport Förändringarnas Åre (2009).

Kabinbanans bergstation, Åreskutan, år 2000.
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Sammanfattning och diskussion
Historiska huvudlinjer
Vid tiden för industrialismens genombrott under andra hälften av 1800-talet grundla-
des Jämtlands läns utveckling till ett av landets främsta turistområden. Det allt starkare 
behovet av rekreation samverkade med en rad faktorer, såsom utbyggnad av kommu-
nikationsnät och tidens idéströmningar, till att turismen snart kom att prägla länet. Den 
tidiga turismen tog sig flera olika uttryck. Under andra hälften av 1800-talet uppstod 
många kurorter i anslutning till surbrunnar, där brunnsdrickning i kombination med 
stärkande promenader i fjällen, roddturer, olika terapiformer m.m. lockade långväga 
gäster. Flera män ur främst svensk och brittisk överklass kom till fjällvärlden för att 
fiska och jaga. En del av dem lade under sig stora attraktiva jaktmarker och lät uppföra 
grandiosa jaktvillor. Andra kom till fjällen av vetenskapligt intresse. Sedan järnvägen 
dragits fram blev Jämtland allt mer tillgängligt. Hotell och pensionat etablerades på 
en mängd platser. Till en början dominerades marknaden av driftiga lantbrukare som 
hyrde ut rum som bisyssla. Ibland övergick jordbruken helt till pensionatsverksamhet, 
som sedan i några fall utvecklades till storhotell.

Inledningsvis var det nästan uteslutande fråga om sommarturism. När Åreprojektet 
presenterats och 1910 resulterat i en bergbana upp för Åreskutan, tog utvecklingen 
en avgörande vändning. Vinterturismen blev allt viktigare med nya innesporter som 
utförsåkning och bobsleigh. Allt fler fick semester, som 1938 stadgades i lag. 1930- 
talet var en mycket expansiv tid i länets turismhistoria, inte minst för Härjedalen, där de 
flesta av dagens stora anläggningar startade upp sin verksamhet. Efter andra världs-
kriget innebar alpina VM i Åre 1954 en ny skjuts framåt för regionens vinterturism. 
Under 1960-talet gick flera orter förbi Åre i utveckling. Tiden karakteriserades av allt 
större och snabbare anläggningar för att locka till sig en ständigt växande skara tåg-, 
bil-, buss- och flygburna turister. Under samma period som den svenska industrin gick 
på högvarv med en stark ekonomisk tillväxt, var utvecklingen i skidbackarna i Jämtland 
och Härjedalen likartad. Turismindustri blev ett begrepp. Nya rese- och boendeformer 
som stugbyar och camping växte fram, ofta intill redan etablerade hotellanläggningar. 
Nya aktörer på arenan var stat och kommun, som i Det andra Åreprojektet på 1970- 
talet gjorde en kraftansträngning för att visa på hur turismen kunde utveckla en hel 
region och komma alla medborgare till godo. 1980-talet kännetecknades av ytterligare 
expansion och byggboom, följd av depression i början av 1990-talet. Det inledande 
200-talet innebar början på en ny stark byggboom på fem platser i länet.

I Jämtlands län finns anläggningar som representerar olika skeden i turismutveck-
lingen, som visar på skiftande ideal och som byggts för olika målgrupper. Alla anlägg-
ningar har sin historia, som ibland är unik och ibland typisk. En del anläggningar står 
i det närmaste oförändrade sedan byggtiden, andra har präglats starkt av en senare 
epok. En del miljöer har kommit att starkt förknippas med en viss ägare. Vanligast är 
att en kontinuerlig förändring skett genom åren, orsakad av ägarbyten och skiftande 
ideal och målgrupper. Samtliga anläggningar ingår i ett större historiskt sammanhang.
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Verklighetsflykt och modernitet
Tidigt stod det klart att stora delar av Jämtland och Härjedalen kunde tjäna som rek-
reationsområden, som replipunkter för industrialismens trötta, utarbetade människor. 
Länet blev ett »grönt område« med vacker natur och hög och ren luft, till skillnad från 
»de svarta områdena«, där miljön var nedsmutsad, bullrig och farlig.112 I ett grönt om-
råde som Jämtland och Härjedalen kunde mer immateriella värden exploateras, som 
storslagna fjäll, kontemplativa vattenfall, tystnad, ödslighet, exotisk flora och fauna och 
genuina, ålderdomliga och pittoreska kulturupplevelser. Behovet av dessa företeelser 
har periodvis varit närmast omättligt, och därmed också viktiga att marknadsföra och 
upprätthålla. Idén om länet som ett isolerat område med en egen kultur, en egen natur 
och en egen historia, opåverkad av omvärlden, har skapat en yttre bild av länet, men 
också präglat länsinvånarnas självbild. 

Samtidigt som Jämtland och Härjedalen i och med turismen kommit att represen-
tera den sida av industrialismen som utgörs av ett nostalgiskt och romantiskt tillbaka-
blickande på en tid och en värld som för alltid är borta, är också turismen i sig själv ett 
uttryck för modernitet och ett industriellt synsätt. Uppbyggandet av de allra tidigaste 
turistmiljöerna, brunnsorterna och sanatorierna, skedde enligt moderna vetenskapliga 
principer med influenser från övriga Europa. Det gällde både den fysiska miljön och 
det medicinska innehållet. STF och den tidiga fjällturismen hade likaså internationella 
förebilder. I Åreprojektet i början av 1900-talet skulle den senaste tekniken och de 
modernaste stadsplaneidéerna förverkligas genom bildande av ett aktiebolag. Åre 
var tänkt att bli en turistort av kontinental klass. På 1920- och 30-talen blev turismen 
ett fält för politiska och socialt riktade satsningar, såsom Skolungdomens allmänna 
fjällfärd, Tåghemmet, RESO och lagen om allmän semester. Under efterkrigstidens  
rekordår blev turismen föremål för ett rent industriellt stordriftstänkande. I de allt 
längre och snabbare liftsystemen skulle allt fler människor transporteras. Hotell, 
stugbyar och campingplatser byggdes ut i rask takt. Tillväxten inom turismindustrin var 
jämförbar med tillväxten i samhället i stort. Under 1960- och 70-talen tog samhället 
ett allt fastare grepp om samhällsplaneringen, med turism som instrument att utjämna 
sociala och regionala obalanser, bekämpa arbetslöshet och främja ekonomisk tillväxt. 
Turismnäringen påverkades sedan starkt av 1980-talets spekulationsekonomi och 
90-talets fastighetskris. 

I de fysiska miljöerna gestaltas turismen både som verklighetsflykt och som uttryck 
för modernitet. Tydligt är detta motsatsförhållande under 1930-talet, då anläggningar 
som Sällsjö turisthotell och Sporthemmet i Enafors respektive Anjans fjällstation och 
Hållfjällets turiststation uppförs med några års mellanrum. Sällsjö, byggt 1934, är en 
representant för den moderna, internationella, vita, exklusiva funktionalism, som hade 
en kort glansperiod i Sverige några år efter Stockholmsutställningen 1930. Hållfjällets 
turiststation byggdes 1939–43 i en rustik timmerarkitektur med allmogeinspirerade 
målningar. Visserligen brukar 1940-talets arkitektur i motsats till 30-talets ofta beskri-
vas som nostalgisk och mer nationellt influerad. Men det vildmarksinspirerade Anjan, 
byggt 1937–38 och det funktionalistiskt enkla Sporthemmet, byggt 1938, är ju inte 
naturliga länkar i en utvecklingskedja. Så är det förvisso ofta. Arkitekturhistoriska över-
siktsverk räcker endast till för att beskriva de stora linjerna och de stora monumenten, 
ofta i de stora städerna. Men ändå. Varför utformades de fyra nämnda anläggning-
arna så olika? Berodde det enbart på byggherrens idéer och erfarenheter, eller på 
en tilltänkt målgrupps förväntningar? Vilken betydelse har det geografiska läget? Var 
det mer naturligt att bygga rustik timmerarkitektur i väglöst land? Ville man i Sällsjö 

112. Om grönt–svart, se t.ex. Pat Hudson, »Regions and Industries in the Industrial Revolution in 
Britain« (1989).
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anknyta till den äldre sanatoriemiljön i Mörsil med stora balkonger och mycket ljus, 
snarare än Le Corbusiers atlantångare? Vilket förhållande hade Sporthemmet till sin 
granne, Enafors turisthotell, byggt 1899? Hur uppfattades de olika anläggningarna av 
turisterna? Ville en del känna igen sig när de kom till fjällen, och därför valde ett hotell 
vars arkitektur påminde om byggnader i städerna? Ville andra uppleva något totalt an-
norlunda, något de inte längre hade, eller något de skulle vilja ha, och därför valde ett 
hotell som var mer exotiskt och »primitivt«? 

Turism och friluftsliv är alltså både en del av det moderna industrisamhället och en 
reaktion mot detsamma. Turism är ett tvärvetenskapligt fält, som kan studeras utifrån 
många aspekter och inte har en enkel historisk bakgrund. Turismhistoria är ett relativt 
nytt forskningsfält, där mycket finns att upptäcka, både beträffande stora samman-
hang och enskilda företeelser. Per Nilsson-Tannér tycks ha varit bland de första att 
försöka väcka intresset för området i det här länet. I artikeln »Norrlands turisthistoria 
– en otrolig historia« i Norrländsk tidskrift nr 2 1965 skriver han: »Det finns förvisso 
mycket att ta fasta på, mycket att utröna, vederlägga, förtydliga och teckna upp åt 
eftervärlden. Den norrländska turismen är som näringsgren rätt väsentlig. Men den har 
också en klar kulturell aspekt. Turismen deltar i framstegsarbetet på ett sätt, som en 
framtida historieskildring knappast kan undgå att kommentera.« 

Hållfjällets turiststation, år 2000.

Sällsjögården (Sällsjö turisthotell), år 2000.

Anjans fjällstation (stolpe vid 
infart), år 2000.
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