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Jamtlis byggnader - nationalromantiska scenografier och förebilder 
 

 
Varför ser ett friluftsmuseum ut som det gör? Varför har just de hus vi ser på Jamtli hamnat 
där? Byggnader och miljöer har inte återuppbyggts och skapats på måfå. Urvalet av hus och 
placeringen av dem, är medvetet utfört. Likaså är gestaltningen av den omkringliggande 
parken noggrant planerad. Allt är gjort för att visa på något, att berätta något för betraktaren, 
något som inte bara handlar om det vi kallar historia. Kanske ville man i lika hög grad berätta 
om samtiden, och använda husen som spegelbilder av och symboler för sin tids smak och 
ideologier.  
 
Först men inte främst 
 
De första husen som kom till Jamtli var en gård från Sikås i Hammerdal, vilka uppfördes 
1912–13.1 (bild 1) Själva mangårdsbyggnaden var en donation till det nya friluftsmuseet.2 
Kanske berodde det på att huset var en gåva, som gjorde att den tillhörde det första som 
uppfördes på Jamtli. Det verkar som om andra hustyper stod på önskelistan. Ordföranden i 
Jämtslöjd, landshövdingskan Ellen Widén, skriver i årsberättelsen för 1912 en aning 
ursäktande om att Hammerdalsgården flyttats till Jamtli: ”Dessa byggnader äro visserligen 
ganska gamla, men i det skick, som de nu befunno sig och i vilket de här uppförts, äro de 
typiska för det sätt, på vilket man i början av 1800-talet ombyggde och ordnade sina hem. För 
oss synas de f.n. mindre intressanta på detta sätt, då den närmaste tiden alltid synes oss mindre 
fängslande än den fjärmare – men för den framtida forskningen bliva de otvivelaktigt av stort 
värde.”3 Det verkar på Ellen Widéns beskrivning som om det fanns andra byggnader som vore 
mer önskvärda att ha på Jamtli, även om hon bifogar en brasklapp om framtida tacksamhet. 
Om nu inte Hammerdalsgården var det man helst ville ha, vad var det då?  
 
 

 
Bild 1. Hammerdalsgården. 
 

                                                 
1 Ellen Widén: Berättelse angiven av styrelsen för Jämtslöjd, Jämten 1913, Östersund 1913, sid 88 samt 
Årsberättelse för Föreningen Jämtslöjd 1913, Jämten 1914, Östersund 1914, sid 132. 
Gården har genom åren kallats för Hoffgården/Hemminggården/Sikåsgården/Hammerdalsgården. Här kommer 
den att benämnas Hammerdalsgården. 
2 Carl Lignell: Fornvallen Jamtli, Östersund 1914, sid 4.  
3 Widén 1913, sid 88.  
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Nödvändig rekvisita och medveten scenografi 
 
 

 
Bild 2. Illustration I Bollnässtugan ur bildverket Bilder från Skansen.  
 
Artur Hazelius gav 1898 ut planschverket Bilder från Skansen som visade det då sju år gamla 
friluftsmuseet. Den första planschen i boken är en interiörbild från Bollnässtugan, en av de 
första byggnaderna som flyttades till Skansen. (bild 2) På bilden ser man två folkdräktsklädda 
kvinnor som handarbetar i ett rum med öppen spis, blyinfattat fönster, väggfasta bänkar samt 
målningar på väggarna och ett brutet s.k. tredingstak.4 Idag ler vi kanske åt denna bild av 
kvinnor som handarbetar i en festsal iklädda helgdagskläder, men för det sena 1800-talet 
framstod bilden som en representation av något genuint och äkta; en reaktion mot den 
moderna tidens massproducerade fabriksprodukter, och en motvikt mot vad som ansågs vara 
en allmän förflackning av smak och kvalitet. Man ville tillbaka till det gamla bondesamhället 
och dess ”äkta” material och tekniker. Förvärvet av Bollnässtugan och dess exponering kan 
därför ses som ett uttryck av den rådande nationalromantiken. Just ett sådant hus som 
Bollnässtugan, ett timrat hus i en våning med brutna innertak och interiörmåleri, är den 
sortens utställningsscenografi man ville framhäva och visa upp. 
 
Samma sak kan vi se på Jamtli, där Tingshuset och Lillhärdalsgården ställdes i fokus så snart 
de iordningställts. Om man tar del av de bilder och dokument som finns i Jamtlis arkiv får 
man bilden av att Hammerdalsgården inte använts och exponerats lika mycket som de. 
Tingshuset och Lillhärdalsgårdens byggnader är av samma typ som Bollnässtugan: 
envåningshus med synlig timmerstomme, brutna innertak med dekorationsmåleri på väggar 
och tak. Så viktig som symbol för friluftsmuseerna är ett sådant rum, att när man på 
Murberget i Härnösand inredde Åvike herrgård på 1920- och 30-talen, skapade man just ett 
sådant allmogerum från Hälsingland i herrgårdens bottenvåning.5 Det är det första rummet en 
besökare möter sedan man passerat herrgårdens förstuga. Även här är innertaket brutet, trots 
att rummet ligger på nedre våningen i ett tvåvåningshus, och således inte behöver ha ett brutet 
tak av konstruktionsskäl. Likaså när man på Jamtli byggde om villa Björkhem till Restaurang 
Hov 1916–18, inreddes ett av rummen på bottenvåningen med bemålat tredingstak.6 Det 
brutna bemålade innertaket hade blivit synonymt med allmogeinteriör i museimiljö.   

                                                 
4 Artur Hazelius: Bilder från Skansen, Stockholm 1898. 
5 Theodor Hellman: Åvikebruks herrgård, Härnösand 1975, sid 6–7. 
6 Jämtslöjds protokoll 1916–18.  
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Förutom den timrade envåningsbyggnaden var den kringbyggda gården nödvändig rekvisita 
för ett friluftsmuseum. När man granskar Jämtslöjds årsberättelser står det klart att ett stort 
och mödosamt arbete lades ned för att skapa en sådan miljö på Jamtli.7 Man verkade ha en idé 
om hur den kringbyggda gården skulle se ut. När man skapade Lillhärdalsgården på Jamtli, 
flyttade man inte en hel gårdsbebyggelse, utan plockade ihop byggnader från olika delar av 
Härjedalen, vilka sammanfogades till idén om den perfekta kringbyggda gården. (Bild 3 och 4) 
Samma sak skedde på Skansen och på Murberget, där Älvrosgården respektive 
Ångermanlansdgården sammanfogades av byggnader som kom från olika håll. Det var således 
inte de autentiska gårdsformationerna i sig som var det viktiga att rädda, utan vissa enskilda 
byggnader som passade in i idén om den nordsvenska gården, och den scenografi och kuliss 
som därmed kunde skapas.  

 
 

 

 
Bild 3. Vykort på Lillhärdalsgården. 
 
 
 

 
Bild 4. Lillhärdalsgården vid tiden för uppförandet på Jamtli. 
 

                                                 
7 Jämtslöjds protokoll 1916–20. 
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På Jamtli placerades Tingshuset och Lillhärdalsgården nere i backsluttningar, trots att de på 
sina ursprungsplatser stått höjda över sina omgivningar. Som namnet skvallrar om, sluttar en 
stor del av Jamtlis markområde och området var till en början mindre än nu, men placeringen 
av husen var inte oövertänkt. När man står på sluttningen ovanför Tingshuset och blickar ned 
på huset, och ser Storsjön och Frösön i bakgrunden, inser man hur medvetet miljön har 
formgivits. På Jamtli utnyttjades terrängen till att gårdstunet framför Tingshuset blev en 
utomhusteater, där sluttningen inrymde rader av bänkar och där husen användes som 
scenografi, med Storsjön och Frösön som fond.8 Platsen kom att användas för teater, tal och 
politiska manifestationer. (bild 5) 

 

 
Bild 5. Tingshuset med Storsjön och Frösön i bakgrunden.  
 
Ser man på äldre fotografier av Jamtli förefaller området för en nutida betraktare en aning kalt, 
särskilt som man vet att området kallades för park. De olika byggnaderna var inte lika 
inbäddade i grönska som de är i dag. Denna gestaltning av markområdet är dock mycket 
medveten och helt i linje med de parkideal som fanns i Sverige runt sekelskiftet 1900. Man 
ville bort från den konstlade parken med slingrande gångar, buskage och exotiska växter. I 
stället ville man framhäva det enkla och naturlika och ha växter som var svenska. Catharina 
Nolin beskriver fenomenet som en del av den svenska nationalromantiken: ”Viljan att ge 
parkerna en så naturlik karaktär som möjligt kan likaså ses som ett led i sökandet efter det 
nationella; parken med de svenska trädslagen representerade Sverige. I detta finns paralleller 
till det nationella inom konst, litteratur och arkitektur. De naturlikt formade parkerna med 
utgångspunkt i ett inhemskt växtmaterial var vid denna tid en utpräglat svensk företeelse; 
något liknande fanns inte i övriga Europa.”9 Detta parkideal passade mycket väl på Jamtli, 
eftersom husen då fick den framträdande roll man ville ge dem; byggnaderna och gårdarna 
stod som solitärer serverade för besökarna, snarare än den totalmiljö vi ser idag, där olika 
byggnader och gårdsmiljöer ligger som ett pärlband sammanbundna av träd och buskar. 
Arbetet med att omdana naturen till en naturlik park började så snart föreningen Jämtslöjd 
förvärvat mark till det blivande Jamtli. I 1913 års årsberättelse står: ”Det största och bästa, 
som gjordes förra året, utfördes dock i fornbyn. Där omdanades först och främst den stela 
och tråkiga terrängen av hr Lignell på ett alldeles utmärkt sätt. Träd flyttades ut från den 
nästan igenvuxna, rätliniga parken, nya planterades som hämtades från skogen ovanför …”10    

                                                 
8 Vinterbild från fornvallen Jamtli, (fotograf J E Jonsson), Jämten 1919, (red: Eric Festin) Uppsala 1919, plansch 
XV.  
9 Catharina Nolin: Till stadsbornas nytta och förlustande, Laholm 1999, sid 248. 
10 Ellen Widén: Årsberättelse för föreningen Jämtslöjd 1913, Jämten 1914, Östersund 1914, sid 131–132. 



 5

 
Ændnu gamblare  

 
I slutet av 1800-talet statade en restaureringsdebatt i Sverige. Det man reagerade mot var de 
stilrestaureringarna i Viollet-le-Ducs anda, som bl.a. gjorts på kyrkor och slott under 1800-
talets andra hälft. Förenklat kan man säga att stilrestaureringarnas förespråkare ansåg att dessa 
restaureringar skulle återställa byggnaderna i ursprungligt skick som dåtidens byggmästare och 
hantverkare skulle ha gjort. Senare tiders tillägg togs bort och ibland restaurerade man till en 
utseende som man visste att byggnaden aldrig haft, men som man trodde sig veta att den 
”borde” ha sett ut. Man ”förbättrade” alltså historien. Det dåtiden trodde var återskapandet av 
exempelvis en medeltida byggnad, framstår dock för oss idag som en typisk 1800-talsprodukt. 
Helgo Zettervall och Fredrik Liljekvist var två av dåtidens arkitekter som restaurerade enligt 
dessa idéer. Zetterwalls arbeten med domkyrkorna i Lund och Uppsala, och Liljekvists arbete 
med Gripsholms slott är typiska exponenter för denna stilrestaureringsideologi.   
 
En av de fränaste kritikerna i Sverige mot stilrestaureringarna var Verner von Heidenstam. 
Angående Liljekvists restaurering av Gripsholms slott 1893 skrev han sarkastiskt: ”Ano 
Domini 1893 gjordes detta gambla hus ændnu gamblare”11 Den debatt som följde förändrade 
synen på gamla byggnader. Runt sekelskiftet 1900 började en ny restaureringsideologi 
diskuteras; en ideologi som bejakade de tillägg och ändringar en byggnad fått. Victor Edman 
beskriver det som att man började få en mer realistisk syn på historien: ”Utvecklingstanken 
var en viktig del av denna historiesyn, något som också kom att prägla restaureringstänkandet. 
Den antikvariska doktrin som föddes ur ett sådant synsätt hävdade att gamla byggnader skulle 
betraktas i relation till utvecklingsprocessen och till sin individuella historia, ingenting borde 
läggas till eller dras ifrån eftersom detta vore att förfalska den historiska källan.”12 
 
Denna nya doktrin började vinna mark när det gällde restaureringar av de flesta gamla 
byggnader och miljöer. Ett undantag fanns, och det var friluftsmuseerna. På friluftsmuseerna 
gällde långt in på 1900-talet tanken om att ”återställa” till ursprunget eller renovera till hur det 
skulle ha sett ut om det hade gjorts som det ”borde” ha gjorts. På Jamtli finns flertalet 
exempel på byggnader som fått ett ”äldre” utseende än de hade innan de flyttats dit. Förutom 
att Lillhärdalsgården är ett hopplock av byggnader från olika platser, så restaurerades 
interiörmålningarna i gårdens mangårdsbyggnad på ett sådant sätt att det är vanskligt att idag 
säga hur det ursprungligen såg ut.13 Dessutom gjordes regelrätta ombyggnader på byggnader 
som kom till Jamtli. På Hammerdalsgården sattes fönster igen för att bättre passa med synen 
på en parstuga från den tiden och trakten.14 Hackåsgårdens lockpanel togs av, taket 
förändrades och fönstren förminskades när den återuppbyggdes på Jamtli.15 (Bild 6 och 7) Så 
sent som 1943 fick en salpeterbod från Lit ett ”äldre” tak än det hade innan flytten, ett tak 
som till både utseende och konstruktion var en fri fantasi.16  

                                                 
11 Verner von Heidenstam: Modern barbarism, Skänninge 1990 (Stockholm 1894) sid 19.  
12 Victor Edman: En svensk restaureringstradition, Stockholm 1999, sid 12–13.  
13 Lars Rumar: Lillhärdalsgårdens historia, HUR nr 1, Östersund 1985, sid 28–30. 
14 Lignell 1914, sid 40. 
15 Foton: Jamtli/Jämtlands läns museum, Bildarkiv, Jamtli, Hackåsgården. 
16 Foton: Jamtli/Jämtlands läns museum, Bildarkiv, Jamtli, Övriga byggnader, salpeterlada samt Iwan Wikström: 
Årsberättelse för år 1941 för Heimbygda, hembygdsvårdande förening för Jämtland och Härjedalen, Jämten 1942, 
Uppsala 1942, sid 243.  
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Bild 6. Hackåsgården innan flytten till Jamtli. 
 
 

 
Bild 7. Hackåsgården efter flytten till Jamtli. 
 
 
En intressant frågeställning är varför den mer realistiska synen på historiska förändringar och 
tillägg tog så lång tid på sig att slå igenom på friluftsmuseernas byggnader. Varför dröjde 
stilrenoveringens ideologi kvar kring dessa nationalromantiska monument? Vad var det inom 
den nationalromantiska tanken som gjorde att man hellre tillrättalade byggnadernas utseende 
än bejakade historiens gång? På något vis stämde inte tanken på utveckling i form av synliga 
tillägg, med tanken på det nationella. Och vad är det med den synliga timrade väggen jämfört 
med träpanel, som så starkt appellerade till den nationalromantiska ideologin? 
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Smakfostran 
 
I Jämten för år 1916 finns en nekrolog över direktör Salomon Sahlin, och i anslutning till texten 
visas fotografier av Sahlins hem, Villa Jamtbol i Åre.17 (bild 8) Villan är ett tidstypiskt 
nationalromantiskt hus med synlig timmerstomme och utkragad övervåning. Sahlin var 
ledamot i Jämtslöjds styrelse och därmed en av länets kulturpersonligheter. Hans villa ansågs 
vara värd att visa som förebild i Jämten, och i nekrologen står: ”Hans förnämsta och tillika 
sista värk är Jamtbol, /…/ hemmet i Åre, där han i såväl inre som yttre på ett självständigt sätt 
och i ett stycke storlagen jämtlandsnatur velat förbinda det gamla och sköna utan att åsidosätta 
det praktiska.18  Huset stämde väl in i tidens smak, och visar tydliga influenser från äldre tiders 
husbyggnad. Arvet från hustyper som Lillhärdalsgården och Tingshuset är tydligt. Vad kunde 
vara mer passande som bostad åt en av Jämtslöjds styrelseledamöter? 
 
 

 
Bild 8. Villa Jamtbol i Åre.  
 
 
Ännu mer tydlig smakfostrare hade föreningen Jämtslöjd varit i sin årsbok Jämten året innan. I 
en artikel kallad Hembygdsvård och byggenskap av arkitekten John Åkerlund, är den första 
illustrationen ett foto av en timrad ryggåsstuga i Oviken.19 I artikeln visas exempel på ”goda” 
och ”dåliga” hus och även typritningar för den som vill bygga nytt. Typritningarna är hus med 
tydliga referenser till allmogekulturen, och de ”goda” exemplen är till större delen foton på 
gammal bebyggelse.20 Åkerlund skriver: ”Studera vi nämligen med öppna ögon och fria från 
förutfattade meningar det, som ännu finnes kvar av äldre tiders byggenskap i Sverige, skola vi 
finna, att densamma vittnar om en större hantvärkskunnighet, en finare smak, ja, överhuvud 
talar om ett folk med en helare och rikare kultur, än vår tid äger.”21 
 
Smakfostran låg i tiden. Ellen Key hade 1899 författat Skönhet för alla, där hon pläderade för 
det hantverksmässiga istället för det fabrikstillverkade och ansåg att allmogens byggnader var 
att föredra: ”I stugorna på Skansen erhåller man sålunda vackra, stilfulla intryck, emedan varje 
husgeråd där fyller ett behov och dessutom har fått en lämplig och måttfull dekorativ 
behandling. /…/ Man kan till exempel knappt se någon enklare inredning än Morastugans 
med sin väggfasta säng, bänk, bord och hylla, sin hängstång i taket, sina enkelt sirade trä- och 
lerkärl, sina långhanddukar och järnljusstakar. Allt är ändamålsenligt, varaktigt och smakfullt; 
                                                 
17 In memoriam, (utan författare) Jämten 1916, (red: Eric Festin), Östersund 1916, sid 123–125. 
18 Ibid., sid 123.  
19 John Åkerlund: Hembygdsvård och byggenskap, Jämten 1915, Östersund 1915, sid 8.  
20 Ibid., sid 8–26. 
21 Ibid., sid 9. 
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intet är onödigt och intet är vårdslösat. Stugan ger ett enhetligt intryck, emedan människor här 
fyllt sina verkliga behov på ett sätt, som överensstämt med deras egna tycken, och dessa 
tycken ha varit äkta och vackra.”22 Skansens allmogebyggnader och deras interiörer framhölls 
som föredömen. De betraktades inte enbart som museiföremål, utan som värdeladdade 
symboler, vilka kunde utnyttjas i tidens estetiska debatt. Därför är det inte konstigt att man 
även i Jämten ägnade sig åt att fostra läsarens smak. 
 
Nationalromantiska monument 

 
Lillhärdalsgården och Tingshuset kan således ses som två mycket laddade symboler av sin tid. 
Det som i förstone verkar vara byggnader på ett friluftsmuseum, visar sig vid närmare 
granskning vara idébärande monument vilka användes som förebilder, scenografi och fostran. 
Vi bör därför se på dessa byggnader som de idébärande monument de faktiskt är, och inte 
bara som bebyggelsehistoriska artefakter på ett friluftsmuseum. De är visserligen värda att 
bevara enbart som byggnader, men med vetskapen om den betydelse de haft i början av förra 
seklet är de värda en granskning och en forskning som nationalromantiska symboler. Deras 
betydelse som förebilder för dåtidens byggnadsteknik och arkitektoniska stil, samt deras roll 
som scenografi och symboler kan bli en uppgift för Jamtli att förmedla. Så viktig som symbol 
för Jamtli var Tingshuset, att när Eric Festin skriver ned sina minnen, upplyses inte läsaren om 
att Hammerdalsgården var först på plats. Festin skriver om Tingshuset: ”Denna byggnad 
infördes 1913 till Fornvallen Jamtli och utgjorde dess första byggnadsförvärv, skänkt av 
föreningens ordf. m.fl..”23  
  
Vad hände då med Hammerdalsgården? Kom den att helt glömmas bort? Nej, men om man 
tar del av de bilder och dokument som finns i Jamtlis arkiv får man bilden av att den snarare 
fick fungera som samlingslokal för olika aktiviteter. Den kom bl.a. att inhysa vävkurser, och på 
Jubileumsutställningen 1920 fungerade den som kaffeservering.24 I Jamtlis bildarkiv kan man 
dock hitta några foton där Hammerdalsgården använts som scenografi. Intressant är att flera 
av bilderna är från tiden innan gården flyttades till Jamtli. Konstnären Paul Jonze har 
fotograferat människor klädda i folkdräkt och uppställda i olika scener, de flesta inomhus. De 
bilder som är tagna utomhus visar inte hur huset ser ut i stort, endast delar av fasaden fungerar 
som bakgrund. Fotografierna påminner om den typ av bilder som fanns i den ovan nämnda 
boken om Skansen och andra liknande folklivsskildringar. Hammerdalsgårdens interiörer 
verkar ha varit mer uppskattade som scenografi än dess exteriörer. (bild 9) Interiörerna stämde 
bättre som nationalromantisk scenografi.  
    
 
 
 

                                                 
22 Ellen Key: Skönhet för alla, Stockholm 1913, sid 11–12. 
23 E..F.  [Erik Festin]: Tingshuset, Konceptkatalog, Jämtlands läns museum, Ämbetsarkiv, F3DCB:10, Jamtli, 
Byggnaderna A-Ö, Tinghus 1913–. 
24 Ämbetsarkivet: Jamtli, Hammerdalsgården och Bildarkivet, Jamtli, Hammerdalsgården. Båda Jamtli/Jämtlands 
läns museum. 
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Bild 9. Interiör från Hammerdalsgården innan flytten till Jamtli. Fotograf Paul Jonze. 
 
 
Nya tider, nya ideal 
 
Varför exponerades då inte Hammerdalsgården på samma sätt som Tingshuset och 
Lillhärdalsgården? Kanske kom den för tidigt till Jamtli. Hade gården anlänt några år senare 
hade andra vindar blåst. Med tjugotalet kom en ny tid och nya ideal. Nationalromantiken 
ansågs förlegad bland kultureliten. 1919 hade Gregor Paulssons kommit ut med boken 
Vackrare vardagsvara, där han propagerar för ett samarbete mellan konstnärerna och industrin: 
”Så kunna industrien och konsten hjälpa varandra. Konsten industrin att få in vacker form, 
industrin konsten att komma i närmre kontakt med nutida teknik och därigenom få nya 
uppslag och större verksamhetsfält. Konsten och industrin kunna höra naturligt ihop i stället 
för att vara fiender.”25 Det massproducerade behövde inte längre vara av ondo, och inom 
konsthantverket började man snegla på högreståndskulturen från 1700-talet som förebild.   
 
Inom arkitekturen började man se den svenska herrgården i klassicerande stil som förebild. 
Samma stilistiska förebild som Hammerdalsgården en gång haft, som med sin stående 
lockpanel och symmetriskt uppbyggda fasad är påverkad av sin tids högreståndsbebyggelse. På 
Hammerdalsgården har knutlådorna blivit till lisener och porten inramas av gustavianska 
pilastrar. Den kringbyggda gården har öppnats upp, och i stället blir idealet fristående flyglar 
som på tidens herrgårdar. Kanske är det därför som Hammerdalsgården inte riktigt passade in 
i den nationalromantiska tiden. Att på Jamtli visa en jämtländsk allmogebebyggelse som är 
påverkad av högreståndskultur var främmande för museet. Den bild av jämtländsk bebyggelse 
som Jamtli har velat visa fram, har hellre varit bilden av en bondeklass med en självständig 
byggnadskultur.  
 
 

                                                 
25 Gregor Paulsson: Vackrare vardagsvara, Stockholm 1919, sid 16. 
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1930 flyttades Skogaholms herrgård till Skansen.26 Förvärvet av en herrgård till Skansen 
kanske inspirerade Jamtli, för 1933 köpte föreningen Heimbygda Lillgrytans majorsboställe, 
och i Jamtlis arkiv finns ett kostnadsanbud för återuppförande av denna byggnad på Jamtli.27 
(bild 10) Flytten av majorsbostället blev aldrig av, men tanken på en högreståndsmiljö på 
Jamtli levde kvar, och på en karta över Jamtli från 1944 finns ett kronoboställe inplanerat.28  
Med bakgrund av detta vore det intressant att se hur Hammerdalsgården hade mottagits och 
behandlats om den flyttats dit senare än 1912-13. Visserligen verkar det som om den 
nationalromantiska tanken levt kvar längre på Jamtli än på många andra håll, men det är 
möjligt att Lillhärdalsgårdens och Tingshusets dominans då inte varit så stor. 

 
 

 
Bild 10. Bostället Lillgrytan 
 
 
 
Pedagogisk utmaning 
 
Om man nu väljer att se på Jamtli, eller i alla fall några av dess byggnader som 
nationalromantiska monument, krävs ett stort informations- och upplysningsarbete riktat till 
besökarna. Det räcker inte att museianställda, antikvarier och konstvetare känner till dessa 
byggnaders roll som idébärande monument, och att en stor del av dessa ”nationalromantiska” 
hus därför gjorts ”äldre” när de kommit till Jamtli. Således har de ett utseende och en 
konstruktion som är fel ur det gängse bebyggelsehistoriska synsättet och den syn på 
byggnadsvård museer vanligtvis vill förmedla. Många människor söker sig till friluftmuseerna 
för att hämta inspiration och lära sig hur man byggde förr, och hur de själva ska förhålla sig till 
sina egna gamla hus. Därför blir det en pedagogisk utmaning att för besökarna förmedla 
budskapet om att dessa byggnader är nationalromantiska monument, snarare än autentiska 
gamla hus, om vi nu väljer att bevara dem som uttryck för nationalromantiken. Det blir också 
en utmaning för antikvarier och konservatorer att vårda och underhålla dessa byggnader med 
sina ”felaktiga” utseenden och tekniker.    
 

 

 

                                                 
26 Ingemar Tunander: 1929–1945. Andreas Lindblom, Skansen och kriget, Skansen under hundra år, (red: Arne 
Biörnstad), Helsingborg 1991, sid 108–109.  
27 Lillgrytan, foto och bildtext, Jämten 1933, (red: Eric Festin), Uppsala 1933, sid 112 samt Kostandsanbud, 
Jämtlands läns museum, Ämbetsarkiv, F3DCA:1A, Jamtli, Allmänt området, Fastighetshandlingar, 1912-.  
28 Jämtlands läns museum, Ämbetsarkiv, F3DCA:1A, Jamtli, Allmänt området, Fastighetshandlingar, 1912-. 
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