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INLEDNING

Kort sammanfattning
Under hösten 2006 har sommarfårhuset vid nybygget Rismyrliden varit föremål för 
byggnadsvård. Åtgärderna har avsett taket. Den antikvariska målsättningen har varit att  
åtgärderna på fårhuset skulle ge byggnaden en tekniskt bättre takkonstruktion. 

Objekt 
Sommarfårhus, nybygget Rismyrliden
Rismyrlid 1:2, Skellefteå kommun
Västerbottens län

Kulturhistorisk status
Rismyrliden är ett lagskyddat byggnadsminne sedan 1990-06-14. Skyddsföreskrifterna 
omfattar gårdsmiljön och odlingslandskapet. Byggnaderna inom miljön får inte rivas, 
flyttas eller till det yttre förändras. Gården förvaltas av en stiftelse och hålls sommartid 
öppen och tillgänglig för allmänheten med ideella insatser. Rismyrliden är utvärderat 
som bebyggelsemiljö och odlingslandskap i Skellefteå kommuns Kulturmiljöprogram 
från 2006. Gården ingår även i Länsstyrelsen Västerbottens program för bevarande av 
natur- och kulturmiljövärden från 1993. 

Fastighetsägare
Stiftelsen Rismyrliden
c/o Skellefteå museum
Box 146
931 22 Skellefteå
Tel. 0910-73 55 00

Diarienummer
196/2004 - Bidragsansökan för restaurering av fårhus
282/2004 - Statsbidrag till byggnadsvård på fårhuset
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ALLMÄN ORIENTERING

Karta 

Karta 1. Karta med vägen från Skellefteå till Rismyrlidens nybygge utmärkt med rött. 

Byggnadshistorik
Nybygget Rismyrliden utsynades 1825 av Johan Johansson. Gården började anläggas på 
1830-talet på tidstypiskt sätt med olika byggnader för olika funktioner. Totalt uppfördes 
på gården tretton byggnader. 
  Sommarladugården är uppförd 1854 enligt en inskription, vilket stämmer med de 
byggnader som från kartor är kända på nybygget 1855. Om sommarfårhuset byggdes på 
senare eller om det är av samma ålder som sommarladugården, är inte känt. 

Byggnadsbeskrivning
Sommarfårhuset är en tillbyggnad på sommarladugårdens norra vägg. Det har pulpettak 
som är utfört som ett brädtak med frästa spår för vattenavrinning. Ovanför dörren sitter 
ett litet fönster. 

Bild 1. Teckning av Rismyrlidens sommarladugård med det påbyggda fårhuset.
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Miljösammanhang 
Rismyrliden är ett nybygge vars gårdsform är en mer öppen fyrkant än det tidiga 1800-
talets slutna gårdsgrupper. På gården finns tretton byggnader bevarade, bla mangårds-
byggnad, sommarstuga, ladugård med stall och fårhus, sommarladugård, rundloge, 
redskapslider, smedja, källare och bod. Samtliga byggnader är uppförda av timmer och 
omålade. Gårdstunet lieslås och betas. Vid bäcken har det funnits en spånhyvel och ett 
hundratal meter från gården kan man se spår av en tjärdal. 

Kulturhistorisk värdering
Rismyrliden är ett av Västerbottens läns få bevarade nybyggen med ett för tiden typiskt 
byggnadsbestånd och inägor i hävd som tillsammans vittnar om 1800-talets självhus-
hållning. Samtliga tretton byggnader på Rismyrliden finns bevarade vilket gör gården 
till ett av de bästa exemplen i hela länet på ett traditionellt nybygge från 1800-talet. 
Odlingslandskapet med sina spår av äldre former av markutnyttjande och den välbeva-
rade gårdsgruppen gör även Rismyrliden till ett av de mest pedagogiska exemplen på 
traditionell lidbebyggelse i inlandet. Det begränsade odlingslandskapet består idag av 
små brukade åkerlappar, medan övrig åker sakta växer igen. 

Tidigare dokumentation/källor
Andersson, Siw, ”Familjen Rislund i Rismyrliden”, 1989

Länsstyrelsen Västerbotten, ”Det värdefulla odlingslandskapet – program för bevarande 
av natur- och kulturmiljövärden”, meddelande 2 1993

Naturmedia UT/Urpo Taskinen, ”Rismyrliden – från dåtid till framtid”, 1989

Skellefteå kommun, ”Våra kulturmiljöer – kulturmiljöprogram för Skellefteå kommun”, 
2006
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ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE

Bakgrund
Vid en besiktning av Rismyrlidens byggnader 1999 konstaterades att bland andra som-
marfårhuset var i behov av byggnadsvård. Byggnaden togs med i ett åtgärdsförslag 
upprättat samma år och har sedan dess hängt kvar i de årliga åtgärdsprogram som 
upprättats. Turen för åtgärd av sommarfårhuset kom dock inte förrän 2004 då stiftelsen 
ansökte om statsbidrag för att kunna åtgärda byggnaden. 

Tillstånd
Den 24 februari 2004 ansökte stiftelsen Rismyrliden om tillstånd att ändra fårhuset vid 
byggnadsminnet Rismyrliden enligt åtgärdsbeskrivning upprättad av Rune Wästerby/
Skellefteå museum 2002. 

Aktuella åtgärder
• Takbrädorna demonteras försiktigt med kofot och kilar
• Befintligt rote ersätts med nytt av 7m långa och 10-13cm breda brädor lagda i tak-
   fallets riktning
• Om så är nödvändigt byts sju rötskadade sparrar ut, 2,6m långa och 80x100mm i 
   genomskärning
• Takbrädorna återmonteras så tätt att rännorna för vattenavrinning på de undre brädorna 
   helt överlappas med god marginal av de övre brädorna, komplettering av takbrädor 
   från torkbastun
• Hängränna monteras
• Eventuellt kan hela det befintliga brädtaket ersättas med återanvända brädor från tork
   bastun, takutsprånget kan då med fördel göras 20cm längre
• Befintlig panel behålls tills vidare

Handlingar
Åtgärdsbeskrivning av Rune Wästerby/Skellefteå museum 2002-09-02.

Beskrivning före åtgärd
På sommarfårhuset var brädtaket lagt för glest så att vattenrännorna mist sin funktion. 
Taket läckte även. Rotebrädorna var helt uppruttnade och sparrarna skadade i ändarna. 
Takbrädorna verkade dock vara friska. Eftersom taket saknade hängränna och då takut-
språnget var litet hade nedre delen av ytterväggens panel rötskadats av vattenstänk. 
Åtgärderna var nödvändiga för byggnadens fortbestånd.

Bild 2. Fårhuset efter rivning av befintligt tak påbörjats. 
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Utförda arbeten
Befintliga takbrädor demonterades och takrotet revs. Åsarna, som alla visade tecken 
på rötskador, byttes ut samtliga. Nytt rote av 1 ½” vankantade brädor spikades på. Det 
nya rotet lades glest men tillräckligt tätt för att möjliggöra ett spåntak i framtiden. Till 
brädtaket återanvändes brädor från torkbastuns gamla tak och taksprånget ökades till ca 
40cm. Brädorna lades så att den övre brädan täcker över vattenrännorna på den undre. 
Stommen justerades och riktades, men den befintliga fasadpanelen bibehölls trots röt-
skador i nederkant. 

Bild 3. Närbild av taket efter åtgärd.

               Bild 5. Fårhuset invändigt efter åtgärd. 

Bild 4. Fårhuset efter åtgärd. 

Tidsperiod
September-oktober 2004

Använda material
Takbrädor återanvända från torkbastun
Takrote av vanknatade brädor

Entreprenör
Irving Hansson

Bidrag 
Länsstyrelsen beslutade 2004-03-19 att lämna statsbidrag till byggnadsvård på fårhuset 
på nybygget Rismyrliden med högst 13.500 kronor (dnr 434-2397-2004).
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ANTIKVARISK MEDVERKAN OCH KONTROLL 

Kontrollant/besiktningar
Antikvarisk kontroll utfördes av Rune Wästerby/Skellefteå museum. Slutbesiktning av 
sommarfårhuset skedde den 22 oktober 2004. Närvarande var Rune Wästerby/Skellefteå 
museum, Bertil Andersson/Stiftelsen Rismyrliden och Irving Hansson. 

Kommentarer till arbetet
Åtgärderna utfördes på ett hantverksmässigt och antikvariskt godtagbart sätt med 
godkända material och metoder och kunde därför i sin helhet godkännas. Brädtaket på 
fårhuset bör fortsättningsvis tjäras regelbundet. 

Fotodokumentation
Fotodokumentation har utförts med vanlig kamera under och efter åtgärd av Rune 
Wästerby/Skellefteå museum. Fotona har skannats in och överförts till digitalt format. 4 
bilder finns arkiverade i Skellefteå museums databas Kmv-bild. 

Rapport
Rapporten är skriven av Pernilla Lindström 2007-07-03.



ÖVRIGT

Under samma tid som fårhuset åtgärdades skedde även upprustning av torkbastun på 
nybygget. Dessa åtgärder finns sammanställda i en separat rapport. Vid avslutandet av 
arbetena på sommarfårhuset planerades åtgärder på bagarstugan, boden och en lada på 
gården. Dessa genomfördes 2006 och finns dokumenterade i en separat rapport skriven 
av Rune Wästerby/Skellefteå museum 2006. Andra planerade framtida åtgärder på går-
dens byggnader är byte av fasadpanelen på drängstugan samt komplettering av ladugår-
den med fler hängrännor av trä. I övrigt har även enkelstugan, fårhuset, boden, ladan, 
smedjan och sommarladugården mer eller mindre behov av åtgärder som förhoppnings-
vis kan genomföras inom en överskådlig framtid. 
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Skellefteå museum
Nordanå
Box 146

931 22 Skellefteå
Tel. 0910-73 55 10


