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INLEDNING
Kort sammanfattning
Drängstugan på nybygget Rismyrliden har under 2007 varit föremål för byggnadsvård.
Åtgärderna har avsett byte av fasadpanel samt uppsättning av hängrännor av trä. Den
antikvariska målsättningen har varit att bevara det befintliga utseendet samt återskapa
tidigare befintlig avvattningsanordning.
Objekt
Drängstuga och ladugårdslänga
Nybygget Rismyrliden
Rismyrliden 1:2
Skellefteå kommun
Västerbottens län
Kulturhistorisk status
Nybygget 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
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ALLMÄN ORIENTERING
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 varav ladugårdslängan med drängstugan var en av de sista
att byggas. Tidigare fanns en annan ladugård som brann ner 1919 eller 1922. Drängsstugan, eller fargångsstugan som den också kallas, byggdes 1930 i södra änden av ladugården. Drängstugan var det sista som byggdes på Rismyrliden.

			

Bild 1. Ladugårdslängan Rismyrliden.

Byggnadsbeskrivning
Ladugårdslängan med drängstugan är Rismyrlidens största byggnad. I längan finns vedlider, redskapasskjul, stall för tre hästar, gödselrum, fähus för åtta kor samt ett vagnsoch redskapslider. Själva ladugården och stallet är uppförda av timmer medan resten av
längan är byggd av brädor. Byggnaden är uppförd i vinkel med gemensamt gödselrum
för stall och fähus mitt i vinkeln. I ladugården finns en öppen spis och en elektrisk pump
som försåg ladugården med vatten från brunnen. I taket finns rör dragna för mjölkmaskinen som installerades i slutet av 1940-talet. På baksidan finns ett fårhus och ett utedass. Drängstugan i byggnadens södra ände har ett rum och kök med vedspis. På övre
plan finns ett förvaringsutrymme med ett fönster. Hela ladugården har plåttak.
Miljösammanhang
Rismyrliden är ett nybygge vars gårdsform är en mer öppen fyrkant än det tidiga 1800talets slutna gårdsgrupper. På gården finns tretton byggnader bevarade, bla mangårdsbyggnad, sommarstuga, ladugård med stall och fårhus, sommarladugård, rundloge,
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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 självhushållning. 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 välbevarade 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
Skador på drängstugans panel orsakade av fukt uppdagades vid en skadebesiktning
2004. Vid det tillfället var framförallt dropplisten i dåligt skick varför man beslutade att
inte åtgärda panelen utan endast hålla dem under uppsikt tills vidare. Ladugårdslängan
saknade hängränna på gårdssidan och eftersom önskemål fanns om att återskapa det
gamla avvattningssystemet beslutade man att en ny ränna av trä skulle sättas upp. 2007
skickades anbudsförfrågan ut varefter arbetena skedde. Rekonstruktionen av hängrännan gjordes av pedagogiska skäl medan åtgärderna på drängstugan bedömdes som
nödvändiga för byggnadens fortbestånd.
Tillstånd/beslut
Den 28 juni 2007 beslutade Länsstyrelsen Västerbotten att lämna tillstånd att förändra
byggnadsminnet Rismyrlidens drängstuga och ladugårdslänga (dnr 432-9689-2007).
Aktuella åtgärder
• Befintlig panel på drängstugan rivs och ersätts med en ny liggande fasspåntpanel med
22mm tjocklek och bredd i likhet med befintlig panel.
• Ny vindpapp och spikläkt monteras.
• Nya knutbrädor och foderbrädor kring dörr och fönster monteras i dimensioner lika
befintliga.
• En horisontell ospåntad fotbräda med 145mm bredd och snedfasad i överkant monteras längst ner på fasaden och förses med en dropplist 45x22mm.
• En ny rännkrok smids till i utseende lika befintliga.
• Ladugårdslängans båda flyglar förses med hängrännor i trä.
Handlingar
Förslag till utvändiga åtgärder på drängstugan och ladugårdslängan av Rune Wästerby/
Skellefteå museum, 2007
Beskrivning före åtgärd
Drängstugans obehandlade liggande fasspåntpanel var sprucken och hade krympt och
vridit sig, på en del ställen så att brädor krupit ur spånten och lämnat öppet för regnvatten att rinna in bakom panelen. På ladugårdslängans gårdssida fanns hemsmidda rännkrokar kvar efter en hängränna av trä. Eftersom marken lutar mot ladugården på denna
sida har regnvatten letts bort med en speciell anordning genom byggnaden och ut på
andra sidan. Önskemål om att återskapa avvattningsfunktionen hade funnits länge.

Bild 2. Drängstugan före åtgärd.			
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Bild 3. Ladugårdslängan.

Utförda arbeten
Panelen på drängstugan byttes ut mot en ny obehandlad, ohyvlad liggande fasspåntpanel. Bakom panelen sattes ny vindpapp upp. Knutbrädorna ersattes med nya lika befintliga medan befintliga dörr- och fönsterfoder kunde återanvändas. Längst ner på fasaden
monterades en horisontell fotbräda, snedfasad i överkant och försedd med dropplist. På
ladugårdens gårdssida sattes en ny hängränna av trä upp på nytillverkade hemsmidda
rännkrokar av plattjärn som vridits 1/2 varv. En befintlig rännkrok användes som förlaga
vid tillverkningen av de nya krokarna

Bild 4. Drängstugan efter åtgärd.			

Bild 5. Drängstugans baksida.

Bild 6. Nya handsmidda rännkrokar.		

Bild 7. Ny hängränna av trä.

Tidsperiod
September-november 2007
Använda material
Panel, fasaddetaljer, hängränna och rännkrokar tillverkade av entreprenören
Hängränna utfräst ur en tätvuxen gran.
Rännkrokar tillverkade av plattjärn som vridits 1/2 varv.
Entreprenör
LD Bygg AB
Arbetsledare Anders Ceder
Bidrag
Länsstyrelsen Västerbotten beslutade den 28 juni 2007 att bevilja statsbidrag till byggnadsvård på drängstugan, ladugårdslängan och bakugnen vid byggnadsminnet Rismyrliden med högst 100.000 kronor (dnr 434-1835-2007).
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ANTIKVARISK MEDVERKAN OCH KONTROLL
Kontrollant/besiktningar
Antikvarisk kontroll utfördes av Rune Wästerby/Skellefteå museum och slutbesiktning
av Pernilla Lindström/Skellefteå museum. Uppstartsmöte genomfördes den 31 augusti
2007 och slutbesiktning den 16 november 2007. Där emellan hölls telefonkontakt mellan kontrollanten och entreprenören.
Kommentarer till arbetet
När den befintliga panelen revs ned konstaterades att den inte var uppspikad på någon
läkt. Man beslutade därför att den nya panelen skulle spikas upp direkt på stommen
enligt samma utförande istället för att lägga till en spikläkt som man ursprungligen hade
tänkt när åtgärderna planerades. Beslutet att utesluta spikläkten påverkade inte slutresultatet.
Fotodokumentation
Fotodokumentation har utförts med digitalkamera efter åtgärd av Pernilla Lindström/
Skellefteå museum. 8 bilder finns förvarade i museets databas Kmv-bild under Skellefteå socken.
Rapport
Rapporten är skriven av Pernilla Lindström, 2007-04-22.
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Skellefteå museum
Nordanå
Box 146
931 22 Skellefteå
Tel. 0910-73 55 10

