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INLEDNING
Kort sammanfattning
Under hösten 2006 har torkbastun vid nybygget Rismyrliden varit föremål för byggnadsvård. Åtgärderna har avsett tak, stomme samt en rösugn. Den antikvariska målsättningen har varit att åtgärderna på torkbastun skulle ge dess tak ett historiskt riktigare
utförande samt att återskapa rösugnens ursprungliga utseende.
Objekt
Torkbastu, 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
289/2001 - Anbudsinfodran för reparation av tak mm å torkbastun
195/2004 - Bidragsansökan till reparation av torkbastun
281/2004 - Statsbidrag till byggnadsvård på torkbastun
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ALLMÄN ORIENTERING
Karta

Karta 1. Karta med vägen mellan Skellefteå och 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, däribland torkbastu och fårhus.
Torkbastun var ett viktigt hus på bondgården eftersom korn och råg inte kunde malas i skvaltkvarnarna utan att vara hårt torkat. Torkbastun i Rismyrliden byggdes 1861
av Gustav Wilhelm Lövgren. Under taknocken finns årtalet 1861 inmärkt i stommen.
Bastun är en oansenlig timrad byggnad utan golv. Den har enligt uppgift tidigare haft ett
nävertak täckt med takved. Mitt på golvet finns en ugnsliknande spis och efter väggarna
finns meterbreda lavar.
På lavarna breddes spannmålet ut i ett tunt lager och spisen eldades sedan så hårt som
möjligt. Med jämna mellanrum rörde man om i spannmålen som efter ett dygn ansågs
tillräckligt torrt för att kunna malas. På sommaren var det också vanligt att man hängde
in fällar och pälsar eftersom man ansåg att röken och hettan i bastun var bra hjälpmedel
för avlusning av kläder.
Byggnadsbeskrivning
Torkbastun är en timrad byggnad med gavelingång, inbyggd svale och med elva timmervarv på långsidorna. Yttertaket bestod före åtgärd av ett tryckimpregnerat brädtak
som lagts glest uppe på det gamla rotet. Idag består yttertaket av ett nävertak med
takved. I bastudelen finns ett torvmullsisolerat innertak av tvärgående brädor på åsar. På
långsidorna finns torklavarna kvar.
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Bild 1. Teckning av torkbastun i Rismyrliden.

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,
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
Vid en besiktning av Rismyrlidens byggnader 1999 konstaterades att bland andra torkbastun 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 torkbastun 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 torkbastun
vid byggnadsminnet Rismyrliden enligt åtgärdsbeskrivning upprättad av Rune Wästerby/Skellefteå museum 2002.
Aktuella åtgärder
• Yttertaket demonteras för att innertaket ska kunna restaureras
• Den norra delen av innertaket demonteras, om inga oförutsedda skador upptäcks vid
nerplockning av yttertaket lämnas södra delen av innertaket utan åtgärd
• Torvmullsisoleringen skottas ut och läggs på tork för återanvändning
• Den avbrutna takbjälken byts ut, övriga åsar kontrolleras för eventuell åtgärd
• Demonterade takbrädor invändigt återläggs, eventuellt rötskadade brädor byts ut
• Torr torvmullsisolering läggs upp
• Det befintliga rotet återmonteras efter lagning av innertaket, rötskadade brädor byts ut
• Ny takbeläggning utförs med näver i fyrlagstäckning och takved
• Hål i gaveln efter spillkråka lagas genom att kanterna avjämnas och hålet fylls med
nytt trävirke som täljs till
• Mögelsvamp skrapas bort från timret invändigt som sedan bestryks på de angripna
ställena med antimögelmedel
• Rösugnen återuppbyggs genom kallmurning så att ett utrymme för eldstaden erhålls
under röset, befintliga stenar återanvänds, eventuell komplettering kan behövas
• Bastun uttorkas genom uppvärmning sedan ugnen restaurerats
Handlingar
Åtgärdsbeskrivning av Rune Wästerby/Skellefteå museum 2002-09-02.
Beskrivning före åtgärd
Inne i torkbastun hade en av takåsarna kollapsat och innertaket rasat in på norra sidan
av byggnaden. Timret var invändigt angripet av mögelsvamp. På östra gaveln fanns ett
större hål i timret efter en spillkråka. Rösugnen av gråsten var hoprasad. Åtgärderna var
nödvändiga för byggnadens fortbestånd.

Bild 2. Torkbastun före åtgärd.

Bild 3. Rösugnen före åtgärd.
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Utförda arbeten
Lagningen av hålet efter spillkråkan skedde med en 40cm timmerbit som skarvades in
i stommen. Eftersom stocken under även var åtgången beslutades att även den skulle
ilagas. Detta slutade dock med att hela timmerstocken fick bytas ut eftersom den visade
sig vara angripen av röta. Tätning gjordes med mossa. På den östra fasaden skarvades
den översta stocken på nedersidan.
Svampangripna ytor invändigt renskrapades och beströks med Boracol. Innertaket
samt den avbrutna takåsen reparerades från insidan utan demontering av yttertaket. Den
nya åsen lades på plats genom att sära på den yttre timmerväggen samtidigt som åsen
avlastades från innertakspanelen med dess torvmullsisolering. Två brädor i innertakets
västra del saknades och fick kompletteras. En del blöt torv byttes ut mot ny tagen från
en täkt tillhörande nybygget. En ny rösugn kallmurades av natursten i den form och i det
omfång som kvarvarande stenar antydde att den tidigare hade haft.
Befintligt brädtak demonterades och på det norra takfallet byttes fyra gamla handbilade
rotebrädor som var rötskadade ut mot nya sågade vankantade brädor. Enligt åtgärdsbeskrivningen skulle nävertaket läggas i fyrlagstäckning men eftersom den levererade
nävern visade sig vara av ovanligt tjock kvalitet fick detta till följd att den beställda
mängden endast räckte till trelagstäckning. På nävret lades takved av barkad, ej kluven
gran, i dimensionerna 2 ½ - 4” i rotändan och ihopnarade i toppen. En tvärgående stock,
ca 75cm från takfoten, lades upp mot tre stycken narar och med stenar som tynger ner.

Bild 4. Utbytt timmerstock norra fasaden.

Bild 5. Skarvning av stock på östra fasaden.

Bild 6. Rösugnen efter åtgärd.

Bild 7. Torkbastuns nya nävertak.

Tidsperiod
Augusti-oktober 2004
Använda material
Takved av gran huggen i Rismyrliden
Torv från täkt i Rismyrliden
Gråsten från Rismyrliden
6

Innertaksbrädor från Röjnorets såg
Takbjälkar av grantimmer
Timmer av kärnrik fura till ilagning av stommen?
Björknäver
Mossa
Entreprenör
Rösugn, timmerväggar och innertak - Irving Hansson, med assistans av dottern till
rösugnens återuppbyggnad
Yttertak - Anders Ceder och Anders Sjödin/LD-bygg
Bidrag
Länsstyrelsen beslutade 2004-03-19 att lämna statsbidrag till byggnadsvård på torkbastun vid nybygget Rismyrliden med högst 45.000 kronor (dnr 434-2398-2004).
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ANTIKVARISK MEDVERKAN OCH KONTROLL
Kontrollant/besiktningar
Antikvarisk kontroll utfördes av Pernilla Lindström/Skellefteå museum. Besiktning
skedde med uppstartsmöte den 10 augusti och antikvarisk kontroll den 13, 23 och 31
augusti. Slutbesiktning av torkbastun 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.
Fotodokumentation
Fotodokumentation har utförts med vanlig kamera före, under och efter åtgärd av
Pernilla Lindström och Rune Wästerby/Skellefteå museum. Fotona har skannats in och
överförts till digitalt format. 18 bilder finns arkiverade i Skellefteå museums databas
Kmv-bild.
Rapport
Rapporten är skriven av Pernilla Lindström 2007-07-03.
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ÖVRIGT
Under samma tid som åtgärderna på torkbastun genomfördes skedde även upprustning
av sommarfårhuset på nybygget. Dessa åtgärder finns sammanställda i en separat rapport. Vid avslutandet av arbetena på torkbastun 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 gårdens byggnader är byte av fasadpanelen på drängstugan samt
komplettering av ladugården med fler hängrännor av trä. I övrigt har även enkelstugan,
fårhuset, boden, ladan, smedjan och sommarladugården mer eller mindre behov av åtgärder som förhoppningsvis kan genomföras inom en överskådlig framtid.
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Skellefteå museum
Nordanå
Box 146
931 22 Skellefteå
Tel. 0910-73 55 10

