
  

 
 

 
 

Vårt uppdrag 
 
I samarbete med den kommunala Stiftelsen 
Rismyrliden, som äger mark och byggnader i 
Rismyrliden, vill vi föra vidare kulturarvet till 
kommande generationer. 
 
 

  

Stödföreningen 
Rismyrlidens Vänner 
 
Stödföreningen Rismyrlidens Vänner bedriver 
sommarverksamhet med café, guidningar och 
arrangemang i Rismyrliden. 
 
Grönliden 14, 936 92 Boliden 
070-247 50 57 
www.rismyrliden.se 
info@rismyrliden.se 
 
 
 
 

  

Nybygget 
Rismyrliden 
 

Ett kulturarv och 
byggnadsminne 
 
 

 

 

 



 

      

Bevara 
 
Det är Stiftelsen Rismyrliden som har uppdraget 
att genom byggnadsvård bevara byggnader och 
den fysiska miljön.  

 
Föra vidare 
 
Allt mer av kunskapen om vårt Immateriella 
kulturarv försvinner sakta men säkert.  
Immateriellt kulturarv är det som inte går att 
fysiskt ta på. Det är sådant som lever och 
överförs mellan människor som till exempel 
traditioner, handens och kroppens kunskaper, 
erfarenheter och kreativa uttryckssätt. 
Immateriellt kulturarv kan vara olika former av 
hantverk, ritualer, musik, eller berättelser.  
 
Vår uppgift är att föra vidare berättelsen om de 
människor som levde i Rismyrliden och hur de 
genom självhushåll framgångsrikt brukade 
gården i flera generationer. 
 
Hur förmedlar vi den berättelsen?  
I dagens digitaliserade värld är det självklart att 
göra det genom hemsida, Facebook och andra 
digitala medier.  
Det görs också genom att praktiskt visa den 
kunskap som fortfarande finns om bland annat 
gamla hantverk, mattraditioner och odling. 
 
Genom två olika projekt har vi under 2021-22 fått 
möjlighet att lägga grunden till Rismyrliden som 
en visningsgård för nybyggarverksamheten i 
Västerbotten under 1800-talet. Projektbidragen 
kommer från EU:s strukturfonder och LEADER 
Skellefteå Älvdal samt Statens kulturråd. 

OM OSS 
 
Stödföreningen Rismyrlidens Vänner bildades 
1991. I nära 30 år befolkades Rismyrliden 
sommartid av ett gäng entusiaster som ville visa 
hur lantbruket bedrevs under första halvan av 
1900-talet. Gården hade då kor, hästar, grisar, får 
och höns. På gården tillverkades mat och olika 
hantverk visades upp för besökare. 

 
Ny verksamhet 
 
När de gamla trotjänarna försvann blev det 
nödvändigt att förändra verksamheten. Men det 
handlar fortfarande om att föra vidare kunskap 
om kulturarvet Rismyrliden. 

Bli medlem i vår förening och 
hjälp oss föra kulturarvet 
Rismyrliden vidare till 
kommande generationer.  
Besök vår hemsida för vidare 
information.  

 


