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Inledning 
Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljade 2019-01-21 tillstånd till ändring av 
byggnadsminnet Collegiebostaden vid Stocke Titt på Frösön (länsstyrelsens 
dnr 432-232-2019). Tillståndet omfattade översyn och komplettering av 
husets fasadpanel, översyn av fönster och fönsterbågar utvändigt samt nytt 
brädtak på farstutillbyggnaden. Beslutet grundade sig dels på 
hembygdsföreningens ansökan, dels på Arbetsbeskrivning och offert från 
Timmerdraget/Jamtli daterat 3 oktober 2018. Under arbetets gång 
kompletterades ansökan om ändring av byggnadsminnet. Det andra beslutet 
i ärendet är daterat 2019-10-31 och omfattade byte av rötskadad syllstock, 
plåtlist på östra gaveln och byte av kulör på fönster till äldre färgsättning 
(länsstyrelsens dnr 432-7708-2019). 
 
Arbetet utfördes av Timmerdraget/Jamtli i oktober och november 2019. 
Jamtli har dessutom genom undertecknad ansvarat för antikvarisk 
medverkan och följt arbetets olika skeden.  
 
I det första beslutet fanns formuleringar angående fasadpanelen som ledde 
till missförstånd. Dels fanns formuleringen ”översyn och komplettering av 
husets fasadpanel”, dels formuleringen ”Panelen ska nu demonteras och 
förnyas med ny lockpanel av kärnfura på samma sätt som tidigare, och 
användbara delar av de äldre brädorna kommer att återanvändas”. 
Dessutom hänvisades till Jamtlis arbetsbeskrivning och offert där det står 
”Demontering av skadad panel och montering av ny panel. Återanvändning 
av oskadade brädor”. Här gjorde länsstyrelsen handläggare och antikvarisk 
medverkande olika bedömning av var gränsen gick mellan brädor som 
skulle återanvändas respektive kasseras. Undertecknad hade velat 
återanvända betydligt fler panelbrädor. Dels för att de var tätväxta och av en 
kvalité som inte finns idag, dels att de bar på diverse kulturhistoriskt 
intressanta spår. Läs mer under: Genomförda åtgärder/Panel/Antikvariska 
ställningstaganden.  
 
Slutbesiktning skedde 2019-11-26 då hembygdsföreningens representant, 
hantverkarna från Jamtli och antikvarisk medverkande närvarade. Arbetet 
var då i det närmaste avslutat förutom målning av fönsterkarmar som inte 
kunde göras så sent på året. Därför återstår det för Jamtli att måla bågarna 
och slutstryka karmarna under 2020. Arbetet har utförts på ett 
hantverksmässigt gott sätt.  
 
Minnesanteckningar, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör 
ombyggnaden finns i länsmuseets arkiv.  
  
Östersund 2019-12-09 
 
Sara Höglund 
Byggnadsantikvarie  
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Fastighetsuppgifter mm 
 
Objekt Collegiebostaden på Stocke Titt 
 
Fastighet Stocke 1:12, Frösö socken, Östersund kommun 
 
Dnr Jamtli  148-2019-F8AHC 
 
Dnr LST  432-232-2019 

432-7708-2019 
  
Uppdragsgivare Frösö Hembygdsföreningen 

Stockevägen 30 
83296 Frösön 
 
Kontaktperson: Ove Hemmendorff 
 

Entreprenör  Timmerdraget/Jamtli 
  Box 709 
  831 28 ÖSTERSUND 
 

Hantverkare: Lasse Wagenius, Jerker Jamte och 
Chatarina Asp 

  
Antikvarie  Jamtli 
  Box 709 
  831 28 ÖSTERSUND 
 
  Kontaktperson: Sara Höglund 
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Kronologi  
År Åtgärd 

 
1735 En bostad för II kl. kollegan byggdes 1735 med kök och två 

kamrar. Huset var 12x12¾ alnar (ca 7x7 m) stort med taktäckning 
av ”näver och hängtaksved”. Omålat och utan panel. (Hasselberg, 
1935.) 
 

1744 Syn: ”En Bygning, i the vid sista synen utdömda våningshusens 
ställe, uppsatt af godt furutimmer år 1735, 12 al. lång, 12 ¾ al. bred 
och 4½ al högt täckt med näfver och hängtakved, afdelad i två 
kamrar och ett kiök, samt qvist el. brädfarstufva, med drickes 
kiällare under bygningen […] Därefter syntes bygningen inan till, 
och theraf befantes then östra kammaren 6 al. lång, 6 ¼ al. bred, 
innan redd med dör, gångjärn och lås, 2 par fenster, spisel med järn 
spjäll, tak och golf, alt sammans behållit Then yttra el. västra 
kammaren af lika storlek, med färdig innanredning, men intet lås. 
Kiöket 12 al. långt 6 al. bredt innanredt med dör och gångjärn, men 
intet lås. 2 par fenster, Kiöks Spisell och Bakugn […]” (Historik i 
beslut BM, 1983-10-14). 
 

1764 Byggnaden flyttas när Mag. Zacharias M(H)edén bodde i huset från 
skolans gamla läge väster om vägen till nuvarande plats. Samtidigt 
förlängdes huset mot nordväst. Alla väggar utom östra gaveln 
brädfodrades. (Hasselberg, 1935.) 
 

1833 Hela byggningen syntes väl af ålder nog förfallen, men som den å 
hela norra sidan jemte knutarna blifvit bredfordrade fann Syne 
Rätten icke eller skäl den samma för närvarande utdöma” (Beslut BM, 
1983-10-14). 
 

omkr. 
1900 

Förlängningen av huset fanns kvar till ”ett par trettiotal år sedan” 
före 1928” (Festin, 1928, Program) (Foto i Hasselberg 1935, sid 137). 
 

1924 Ett fotografi finns då byggnaden har sin ursprungliga mindre 
storlek. Fönstren hade en horisontell spröjs och på taket låg 
stickspån. (Jämten 1925 och JLM Ejneg6057). 
 

1929 Omfattande restaurering efter åtgärdsprogram upprättat av Eric 
Festin (Festin, 1928, Program). 
 

1957 Enligt hembygdsföreningens årsredogörelse genomfördes en 
odokumenterad ”upprustning” (Jämten 1986, sid 226). 
 

1982 Omläggning av spåntak, fönsterrenovering, översyn fasadpanel 
samt målning av fasad. Arbetet genomfördes som ett 
arbetsmarknadsprojekt. (RAÄ:s vårdsektion 1981-1982). 
 

2012 Akuta åtgärder då hussvamp upptäckts. Svart TRP-plåt lades på 
taket. (Hemmendorff, rapport 2012-11-30). 
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2013 Sanering av hussvamp på vinden, snickeriåtgärder på östra fasaden 
samt renovering av ett fönster på samma fasad. (Jamtli, Julia Cronqvist 
2014-01-08) 
 

2014 Läggning av nytt spåntak på hela huset inkl. farstu. Justering av 
grund i husets sydvästra del samt arbeten på farstutillbyggnad. 
Åtgärder på källare, bla. fylldes den med krossgrus. (Hemmendorff, 
fotodokumentation oktober 2014). 
 

2015 Byte av svampskadat innertak och takbjälkar i stora rummet mot 
norr. Farstuns bottensyll under dörren byttes. Efter att farstun hade 
fästs vid huskroppen lades en stenfot i kallmur mellan grundsyll och 
mark mellan farstuns befintliga hörnstenar. Ny hängränna 
monterades över entrén. (Hemmendorff, rapport 2015-11-11). 
 

2016 Västra kortväggen och farstutillbyggnaden i väster lyftes 6-7 cm och 
grunden kompletterades med natursten. Panelens droppbräda 
byttes längs västra delen av husets södra långsida samt på 
farstutillbyggnaden Golven i ”kammaren” (sydost) och köket 
byttes. (Hemmendorff, rapport 2016-11-02). 
 

2018 Invändig restaurering med måleri på väggar, tak och snickerier 
(Hemmendorff, rapport 2019-01-24). 
 

2019 
 

I augusti lade hembygdsföreningen ett provisoriskt svart TRP-plåt 
på det läckande spåntaket. 
 

2019 Senhöst: Byte av fasadpanel. Omläggning av tak på farstubyggnad 
från stickspån till brädtak. Byte av rötskadad halv timmerstock C1 
mot B-vägg. Fönsterrenovering och återgång från vit till äldre grön 
fönsterkulör. 
 

 
Hasselberg, Gudmar (1935). Frösö trivialskola: ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria: till 
invigningen av läroverksbyggnaden i Östersund den 14 december 1935. Lund: Gleerup.  
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Genomförda åtgärder 
Benämningen av byggnadens väggar och timmer utgår från vägg A, som är 
vägg med huvudingång. Därefter märks väggarna medsols med B, C, D. 
Mellanväggar märks E osv. Syllstockarna får nr 1 osv. uppåt. Tredje stock 
nedifrån på ingångsväggen får alltså beteckningen A3. 

STOMME 
Iakttagelser:  
I samband med att panelen togs bort kunde timmerstommen studeras. 
Huset är timrat med sned dubbelhaksknut, vilket är det man kan förvänta 
sig i landskapet Jämtland år 1735 då huset anges vara byggt. Det ger en 
sicksack-formad knutkedja på samma sätt som en medeltida rännknut, men 
här finns en klack i knuten som gör den tätare och mer stabil. Stockarna 
bilades efter det att huset timrats, men innan det märktes upp och flyttades 
år 1764. Både den bilade ytan och huggmärkningen inför flytt är grånade 
vilket indikerar att huset stått utan panel på nuvarande plats i många år. 
Innan panelen kom på plats påsalades timret för att ge en jämn yta att spika 
panelen i. I såtar, knutar och dymlingshål på C-väggen finns rester av puts. 
Putsen tillkom sannolikt i ett försök att täta timmerväggarna någon gång 
efter att byggnaden flyttades till nuvarande plats 1764. 
 

1. Huset är timrat med sneda knutar med hak, en vanlig typ av 
knut i landskapet Jämtland på 1700-talet.  

2. Närbild på stockarna C3-C5 där de små huggen visar att 
huset ursprungligen var rundtimmer och att stockarna bilades 
efter att huset timrats upp. Foto: Jerker Jamte. 
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3. Rester av kalkbruk i knut och mellan timmerstockar vilket 
tolkas som ett försök att täta huset.  

4. De två mer utskjutande stockarna till höger har sekundärt 
kapats av. Ursprungligen var de upplag för ett s.k. vågbord i den 
takkonstruktionen som benämns ”näver och hängtaksved” i en 
syn av bostaden 1744.   

 
När panelen demonterades 2019 framgick det att halva syllen (C1) på östra 
gaveln mot norr var rötskadad. I hörn (BC) hade de tre nedersta varven C1-
C3 bytts mot fyrskäringar med laxade knutar, oklart när detta gjordes men 
sannolikt 1929 eller 1957. 
 

 
5. Rötskador i ytveden på östra gavelväggens syllstock. De tre nedersta stockarna på gaveln hade 
tidigare bytt ut till cirkelsågade fyrskäringar utan långdrag.  
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Huvudanledningen till att panelen åtgärdades var läckage på C-väggen som 
orsakade fuktfläckar på den nyrestaurerade interiören. När panelen togs ner 
från gavelröstet framkom att det inte finns någon läkt i röstets nederkant. 
Panelbrädorna var spikade direkt mot timret, vilket gjort att timret 
rötskadats. Vatten som letat sig in genom glipor, sprickor, gamla spikhål och 
ett större hål hamnade direkt på timret och kunde rinna in på insidan. 
Timmer och panel var våta när panelen togs bort, vilket visade att fukt inte 
kunde torka ut. Problematiken motverkades genom att sätta en plåt över 
bjälklagslisten, se avsnittet Panel. 
 
 

 
6. Rötskador i timret bakom bjälklagslisten på C-väggen vilket förklarar läckaget. Foto: Ove 
Hemmendorff. 
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7. Pilen pekar på ett särskilt stort hål i timret på östra gaveln ovanför bjälklagslisten.  
Foto: Ove Hemmendorff. 

  
Antikvariskt ställningstaganden:  
Den nya syllen var sågad på alla sidor på samma sätt som den som byttes ut. 
Alternativet hade kunnat vara att byta till en riktig stock med dubbelhaks-
knut, men då hade stockarna ovanpå också behövt bytas ut. Det var aldrig 
aktuellt med tanke på den nyrestaurerade interiören. Timmerbytet medförde 
dock små sprickor i kökets nya puts, men det hade kunnat vara betydligt 
mer som gått sönder. Naturligtvis är det olyckligt att timret byttes efter att 
interiören åtgärdats, men skadorna i stocken var inte synliga från insidan.  
 
Utfört arbete: 
Halva C1 byttes mot B-väggen, h: 7”, b: 6”. Utförande gjordes lika tidigare 
med knut halvt i halvt. 
 

 
8. Ny fyrskäring som skarvats halvt i halvt på samma sätt som tidigare timmerbyte.  
Foto: Jerker Jamte. 
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PANEL 
Iakttagelser:  
I bilaga I finns fotografier på panelen före 2019 års åtgärder. Den gamla 
panelen var en blandning av bräder från olika tider, både återanvända och 
nya. Brädtjockleken varierade mellan 10 och 30 mm.  
 
Till de äldsta med högst kvalitet hörde brädor av ramsågat tätvuxet virke 
med bredder på 25 cm eller mer. Flera brädor var okantade samt hade 
centrumuttag; där trädets märg var synlig och kvistarna var sågade i 
längdriktningen så kallad ”hornkvist”. Några av de återanvända brädorna 
var hyvlade. På B-väggen fanns det gamla takbrädor med vattenspår. Några 
hade suttit med insidan ut och spår av äldre färgsättningar av både faluröd 
slamfärg och vit oljefärg fanns bevarad, särskilt i överlappet mellan bottnar 
och lock. De flesta av dessa brädor var av mycket god kvalitet trots att de 
var anfrätta på ytan och i nederkant.  
 
Nästa generation panelbrädor var cirkelsågade och kantade med olika bredd. 
Denna generation fanns av en enhetlig sort på C-väggen där bottnarna var 
spikade med trådspik medan locken satt fast med dekorationsspik. Även  
här var virket väl valt med mittuttag ur stocken, tjocklek: ¾-1 tum, bredd: 
170-200 mm. 
 
De nyaste panelbrädorna var cirkelsågade, fingerskarvade med en bredd på 
1250 mm. Fingerskarvning visade att virket var sentida (sannolikt 2015 års 
arbete) och köpta i byggvaruhandeln. Skarvarna hade redan börjat spricka. 
   
Antikvariskt ställningstaganden:  
Hembygdsföreningen, hantverkarna och antikvarisk medverkande hade 
kommit överens om en nivå för vilka brädor som skulle bytas. 
Fingerskarvade, cirkelsågade och alltför anfrätta brädor skulle bytas ut. Det 
blev dessutom snabbt tydligt att brädorna lätt skadades då de demonterades. 
Därför bestämdes att brädor som kunde återanvändas inte skulle tas bort.  
 
När hantverkarna bytt panel på halva B-väggen kom länsstyrelsens 
handläggare på besök (2019-10-21). Först ville handläggaren byta all panel, 
men efter lite diskussion mellan handläggare och hantverkare godkände 
handläggaren att befintliga brädor som inte alls var anfrätta kunde sparas. 
Det betydde att fler brädor än de som spikats tillbaka på B-väggen skulle 
bort. Därför byttes i stort sett all panel, vilket hantverkare och undertecknad 
tyckte var oklokt. Tätvuxen kärnfura byttes mot mindre tätvuxen. Historiska 
dokument kasserades trots att bräderna gott kunde bevarats med spår av 
hur de sågats, i vissa fall hyvlats, spår av äldre vit målarfärg mm samt 
sannolikt med en längre hållbarhet. Hantverkarna var mycket frustrerade 
över att byta ut fungerande panelbrädor vilket helt går emot allt de lärt sig 
om processuell rekonstruktion och möjlighet till tolkning av spår efter äldre 
tiders virkeshantering och hantverk.        
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Utfört arbete: 
I stort sett allt virke byttes ut till nytt av kärnfura, se bilaga I och II. 
Tjocklek: 25 mm. Bredder: 180-400 mm. Panelen på timmerhuset är numera 
spikad med blank obehandlad klippspik, rund skalle, 3 och 4”. 
 

  
9. Virket till ny panel är väl vald kärnfura. Den kommer dels från ett 
skogsskifte i Lit, dels från övergrovt virke på sågen i Skanderåsen.  
Foto: Björn Olofsson.   

10. Pågående byte av panel på södra fasaden, D-vägg.  
Foto: Jerker Jamte. 

 
Utöver ny panel på C-väggen så har en vinklad galvad plåt satts ovanpå 
bjälklagslisten och bakom panelen. Avsikten är att hindra vatten från att leta 
sig in bakom panelen och vidare genom timmerstommen. 
 

 
11. Bakom panelen på C-väggens gavel sattes en vikt plåt för att leda ut vattnet på listen.  
Foto: Jerker Jamte. 
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12. Samma plåtlist som ovan när panelen är på plats. Den mörka kulören på panelen är inte 
blånad utan smutsigt sågspån som var fastfruset och bör sköljas bort av sig själv när våren 
kommer. 

 

FARSTUNS TAK 
Iakttagelser: 
Spåntaket som revs: var furuspån, längd: 41 cm (16 tum) som hyvlats ur 
”kvartar” (¼-kubbar) och hade en spräckt karaktär, trelagers täckning. 
Spånen var spikade med spikpistol, galvad spik. Enligt Jerker Jamte lagd åt 
fel håll, borde vara lagda motsols. 
 
Antikvariskt ställningstaganden:  
Spåntaket hade lagts på 2015, men tyvärr läckte det. Alltsedan farstuns 
tillkomst 1929 hade byggnadsdelen haft brädtak. När det nu var dags att 
åtgärda läckaget blev valet att återgå till 1929 års taktyp, som var ett brädtak 
med vattspår. 
 
Skarvplåten mellan timmer och farstu var en fråga som hade diskuterats 
inför länsstyrelsens beslut. Nu sitter en vinklad galvad plåt bakom panelen 
och ovanpå bottnarna. För att leda ut vattnet utanför panelen användes en 
mer formbar blyplåt de nedersta 30 cm. Plåtarna är så diskreta det bara går. 
Även på takets korta nock ligger en galvad plåt under nockbrädorna och 
närmast timmerväggen har blyplåt använts även här för att vika upp 
avtäckningen mot timmerväggen.     
 
Utfört arbete: 
Som underlag för det nya brädtaket sparades stommen av fyrskuret virke 
och två takbrädor som låg mot fasaden (ev. från 1929). Virket är 34 mm 
tjock, kärnfura, inte extremt tätvuxen, vattspår på kärnsidan som vänts 
uppåt på både lock och bottnar. Blankspik 4” och 5”. Under nock och 
mellan tak och timmerväggen ligger galvad plåt och blyplåt, se Antikvariska 
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ställningstaganden. Blyplåten längst ned på takfoten behövs för att leda ut 
eventuellt vatten från panelens insida, till utanför panelen. 
 
   

 
13. Farstuns nya brädtak.  
 
 

  
14. Plåten kom att läggas här i vinkeln 
mellan timmer och brädtakets botten, 
innan fasadpanelen spikades fast. 

15. Nederst på takfallet, närmast takfoten lades en  
blyplåt med uppgift att leda ut eventuellt vatten som  
letat sig in bakom panelen. 

 
 

FÖNSTER 
Iakttagelser: 
Vid 1929 års upprustning byttes husets fönsterbågar till småspröjsade 
fönster. Huset har två storlekar på fönstren. Båda fönstren på södra fasaden 
(D) och det södra fönstret på östra gaveln (C) är högre än övriga.  
 
Äldsta färgskiktet på bågar och karmar var ljusgrönt (mellan NCS S2020-
G30Y och S3020-G30Y), men även mörkare grön kulör fanns som blev 
tydlig när bågarna oljades. Med hjälp av målarmästare Bror Högbom 
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bedömdes pigmentet vara Verona grönjord. På D-väggens fönsterkarm mot 
A fanns dessutom rester av blå färg. Senare färgskikt var vita på både 
karmar och bågar. Av fotografier att döma har byggnaden haft vita fönster 
åtminstone sedan 1970-talet. De fotografier vi haft tillgång till som är äldre 
än 1970-talet är svartvita.  
 
  

16-17. Understa färgskiktet som bedömdes vara vit färg bruten med Verona grönjord. Foto: 
Jerker Jamte. 

 
 
Antikvariskt ställningstaganden:  
Vid 2019 års fönsterrenovering valdes att återgå till gröna fönster för att 
komma närmare det utseende byggnaden hade efter 1929 års åtgärder. Med 
1929 års utseende menas: faluröd panel, spåntak, farstubyggnad med 
brädtak och småspröjsade fönster.  
 
Utfört arbete: 
Karmbottenstycke och nedre delen av  
mittposten på B-väggens fönster 
närmast västra gaveln (B1V) har bytts 
mot ny kärnfura. Tre dropplisterna av 
trä under fönstren har bytts, båda på 
B-väggen och en på D-väggen mot C. 
Glasrutor som bytts ut är markerade 
med X i principskissen till höger.  
 
Fönsterbågarna har kittkompletterats 
med linoljebaserat fönsterkitt av 
fabrikat Tremco. Därefter har de  
oljats och strukits med två skikt av 
Wibo linoljefärg. Karmar och 
droppbräda kommer att målas gröna 
under år 2020. 

Principskiss där X visar  
vilka glasrutor som byttes. 
Äldre blåst glas har ersatt 
trasigt glas.  

Vänstra kolumnen visar  
det vänstra fönster på 
respektive fasad sett 
framifrån. 

B-vägg 

C-vägg 

D-vägg 
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Fönster mot norr före åtgärder. Rötskador i droppbräda, karmbottenstycke och mittpost.  

Samma fönster som ovan efter byte av rötskadat virke. Droppbräda, och karm ska målas gröna 
under 2020.  



t = 15 mm

Skarvad, t= 27 mm

Skarvad

Okantad, b = 25-30 mm

Kärnsida in

Nordväst (A-vägg).

t = 15 mm

Okantad, t= 15 mm

t = 30 mm

t = Ålderdomlig, ramsågad

t = 30 mm

t =15 mm

Grovt ramsågad , t = 25 mm
Cirkelsågad

Täcker dåligt

Nyare cirkelsågad
Ramsågad, grov ruggig yta

Okantad, mittuttag ur stock

Tre brädor
 med mittuttag

Bilaga 1 – Lockpanel före åtgärder 2019 
Inför bytet gjordes en genomgång av panelen. Dokumentationen är 
inte komplett men redovisas trots det på fotografierna eftersom in- 
formationen finns tillgänglig, efter det att panelen i stort sätt bytts ut.



t = 18-22 mm

t = 35 mm

t = 27-28 mm

Farstufasad NO

Farstufasad SO

t = 27-28 mm



t = 18-22 mm

t = 35 mm

t = 27-28 mm

Farstufasad NO

Farstufasad SO

t = 27-28 mm

Frodvuxen

Cirkelsågad, b = 125 mm

Cirkelsågad, b = 125 mm

Modern med fingerskarv
Ålderdomlig, ramsågad

Gl. takbrädor med vattspår

Cirkelsågad, b = 170 mm

Sprucken

Rötad i u.k.

Fotbräda rötad 
under knut.

Rötskador i u.k. på 
flera bottnar och lock.
Sprickor i kanterna 
antagligen ytved.
Övervägande tunna 
lock.

Nordost (B-vägg).
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Nordväst (C-vägg).



Rötad i u.k.

Sprucken men okej

Tunn, t = 10 mm

Tunn, t = 10 mm

Tunn, t = 10 mm

Fingerskarv
Cirkelsågad

Tunn, t = 17 mm

Ramsågad, 
t = 14 mm

Fingerskarv

Fingerskarv

Tunn, t = 10 mm

Sydväst (D-vägg).

Tunn, t = 10 mm

Tunn, t = 10 mm
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Bilaga II/Collegiebostaden/2019 
 

Collegiebostaden efter 2019 års restaurering 
 

 
Collegiebostaden sedd från väster. 
 
 

Bostadens entré sedd från norr. 
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Bilaga II/Collegiebostaden/2019 
 

Collegiebostaden sedd från öster. 
 

Gaveln mot öster. Det var här läckaget pågick där vatten leddes in i sydöstra kammaren. 
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