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Rian i Lisjö

Vid sidån om vågen mellan rågskål€t
mot Urqiötorp och Lisjö g,ård fims etr
nä.ktig rödfrrgad knuttimrad byggnad
- kanske den sörsta av liggtirnrner i
konmunelt, D€ss beoå,rnning och
fimktion firefalle. niistan glömd.
Dock 6nns den i Libsmusdets
invent€ring fö. femtotr år sedan över
bygFåder i socknen
h turhistorisk vårde. Rian - ty det år
en sådål1 - år a!6ildad genom ett
fotogafi i Theofil öbergs "Sura
so€ken". Dår kallås den torkia,
vilket å{ tavtologi; eo ria år en
torldoge och aldrig något annat.

Riars konstsuktion och arvhdning
besbvs korcentreråt och b€gripligt i
uppslågsverket "Svenskt
lantbrukslexikon" av år 1941 och
citerås hårmed: "I Sv€riges skogrika
bygder liksom i Finland och Estlånd
ånvåndes fiirr allnåot elöor ör
torlcing av den otröskåde såden.
Man €ldadc i en ugn, vars valv
bestod av kullersten, huråt eller
uppstaplat utan muming.
Sådeskå$€ma lades på stänger i oerå
lavar och torkningen skedde genom

att rökeD och den upphettade luieD
sfömmadc ut i rumrnet. Sodan
rutrmet uppvhmts, avleddes gaser

och firktig lufl gemrn luckor och
skorste[ Torkingen kwde skc
om€delban efter skåmingen och tog
2 - 4 dygn. Vanligen arlröskades
såder d,irefter i e$ rDed rian förenat

loggolv. Genom röken erhöll såden
rått stark lukt, vilket dorde den
rdin&e lämplig som brödsåd
samtidist som halnen blev mindre
begårlig som foder. Bjeto*at utsåde
hade dar€not gott anseend€. Den
stora brånsleåtgÄngeo har i senar€ tid
gjort m€todeo oanvåndbar".

Tilläggas bör att en ris åven kwde
uppf&as utan ugn och utån vågigar
men med tak och kallades då ör
vådenia, efiersom torl ng€n skedde
enbart ned hjålp av friskå vindår,
som drog SeDom \,"n€n av kårvar.

Rian i Lisjö iir ljugoen mcter lång och
€lva meter bred. Den delas på mitten
av €n timrad innewågg, mri ded
tegelmurade skorsteDsstocken utgör
en del. Två torkrum kmde således
ani,lindås oberoende av randra.

Golvet år helt tegelrnumt och wd€r
vårt och €tl av todsunmcn fiflrs en
ugn, som uppfbts av t€g€l;
tegelbruket låg ju alldeles intill.
InvÄ'ndigt år ug0en fodrad med tiock
jämplåt och fdNedd med jåmlucka.
Runtom bar lufteD tillffide och steg
uppvärmd gcnom springor i
gohtegl€t. Rökeo ftån ugnama fttrdes
upp i rian g€noE rökgångår av jåm,
hynnande i golvhöjd. Ugnarna nås
utviindigt fiån södra sid.ar me! åven
tån rians insida via eD tegeltapp,
som dock stångdes med en j&Ddön
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når rian eldats på. UgDsdjupet tillåter
slnslång ved som brånsl€.

Ovån tcgelgolvet fims tre våningar
eller rättare sagl lavår med spaitgol%
giorda dels av sågde ribbor nen
mestadels av rurdvirke, lagt med
någrå ccntimctcrs mellarEum. Det år
nanshöjd m€llatr låvama. Låflgst upp
fitrns ett irmertak med verkant, lågda
onlott och med riHig sågpåns$,lniry
o!fipå lör aft innestå{ga vlirmen. I
enahåndå syte år d€t våldrevat med
mosså mellån stockarna i alla !åggar.

I skorstenen finns en öppning nedtill
fiån vandera åv torkuhmen fö.sedd
med skjuibart spjåll. I ytteMtggåma
6nns ftånga 6ppningsbara luckor för
luftning av rian efter avslulad
anvtudning, de ne&e f(trsedda med
jiimgåilerl Vad€ gavel har
dubbeldörrar.

Når riar i Lisjö senast användes för
torkning har ej kunnat utrönas.
Nåppeligen hår det skett mder detta
sekel. men vem vell På a ra
tvårbjtiiften imanför \åstra dönen
står ned blyerts skivet ånalet 1852
som bör kunna vara byggnadsäret.
Eric Adolf Zeth.liu hade nåela år
tidigare köpt Sura bruk och
förvårvade Lisjöeg€ndomen & 1851;
den hade dessfdriman varit
fideikornrniss. Son nydanare kal han
nycket vål önskat förse egendomen
med den torkanordning fft sfåsä4
vilken på den tiden tillhörde nång€n
storgård. Sålmda har rior funnils vid
€xcnpelvis Slagårda och Frövi i
Skultuna och en 6ims fortfffånde vid
Lindö i Känbo. Redån Gustav Vasa

påbjöd bye,giande av dor och l9ol
års Iagbok stådgås fortfarånde i
Byggningabålken:'tsadsnrflå etter
målthus skall ock byggås, så ock ria
d€. skog år (l), och afsidcs såttås".
(Ja, i Lisjö vff både riå, teeelugn och
kalkugn avsides belågnå; man leke
inte med €lden! )

Vidbyged på rians sydsidå 6rns eD
magåsinsbyggnåd med två
våDingspl , vållagdå pta*golv och
jå'rngaller ör dla gluggår. E! tit€n
lasf&aj av tå har tidigare firlrits vid
ingången. Möjlige! har bygigDaded
wsprungligen också tj&at soo
Foskloge, dgon detalj kåD ryda på
dct.

I Finland het€r ria "nihi" och ordet
liksom byggnaalstypen tuises ha
kommit österiiån. Litauisksns "rikå"
beryder gårdsgiårdsstör och
fomgutniska$ "rie" bctecknar den
srång som täckte råkkaÅten nedtill bå
halbtak. Ordet ria skulle såtunåa
kunna åvse det nrndvirke, \årå
sådeskårvåma låggs i rian.

Rians ugtar, golv, tåggar och lavar
& i nycket gott skick rEen taket är
dessvfure Easigt och rcgnvatlret
läcker in. Cörs itget dlirå! med det
snåråste kommer fbrfallet ått
åccellerera. Det vore synd på en i
vårt land numera sållslat
byggnadsBp.

Riån i Lisjö & ett sjålvklån
studieobjekt för å.llå med infesse för
sv€tska tirDmeöyggnader, för
jordbnrkets ekonomibyggnåder och
för sve$k odling över huwd taget.

Skolklasser hembygdsförenjngår och
Iåntbrukåre har i Lisjö gård ett
exkwsionsmå!, som ej torde l,irma
någon obcritrd.

rffi
Fynd av vårtsl<raling 1994 i Surahrimmars kommun

Lårs Bsenko

V&lskäling€n (Flammulastcr limula-
toidas) ä en liten skivling som !åxer
på murkna stubb och v€d av
löwåd. Dcn har sp.oi€llt upp"
mårksamnats rv oss (LB och TS)
dltrför att den tyck föEdrå biotoper
som indik€rar hög! slqddsvården.
Den ånges som sållsynl eller mind.e
allmån i $€rige. Såsongen 1994
tycks ha varit ctt trlyckct gott år föt
den då vi hår not€rat den på 19
lokaler i konununen. Utbredning se
prickkarta.

Huwddelen av önden ä siorda i
äldrc blåndskogar med inslag av
grova åspar. Vårtskålingel tycks
foredra aldre grorr lågor av asp,
endåst en ind (NorNjölunded) å,r på
en glov björklågå.

Vånskålingen har fån sitt namn av
de bruna $nå uppåt ikade fållen på
hatten som gEr s!"arnpen ett
karåklfistiskt utseend€. Sl.ivoma år
gulå som unga och foten år rödbrunt
Sirgad ned en något gulåre fottopp.

Fyndlokaler;

940820 Kohagcn

940E30 Grindstugan
94083 I Furnås

940820 Gotficklånct 7D lC
940821 Björsbohmd€n 3F 38
940823 Norsjölundeo 4C 0E
940827 V&tcr Djupmosscn 4D2B
940827 Lindkulletr, Vålbo 5C 0E
940828 Amchill$kog€tr 5E lE
940829 Mötet, clåp.n 4D 3C
940830 Mugsbo hasrclund 7D 3A

4E 3D

7D 0C
3C 3E

940831 Kånalhagcn, Remnås 5E 3A
940831 Uhsbomur€n 6C lD
940906 lllvsbomuen 6C lE
940907 Dödhågcn
940918 Trugsbo
940924 Olgotsberg€t

3D 4A
4D 4E
4D 29

941002 Båtplåts.o n Cnicn 5E lC
941007 Asphol.mcn, clåpen 4D lD

vårrskrdtlns€ns uLbrednlnr r su.,-
håmar6 lomu. lso.

VårtskrCltnR. I11. r,ars Bsenk.
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Mossor på min tomt
Ingvår Crånqvisl

Jsg bor på Stsadvågen 2 i Virsbo.
Det år sista torntetr mot non utefter
Ämåmirye4 så jag bor faldiskt ute i
nåture[ IDte bara att det fånlåstiskå
fåg€lsbåcket dr och höst passerår
rakt över nd allt våd d€t innebå.,
utån nårheted till sjöri gör åttjag bor i
strandskog mcd bAd€ ftkt och god
jordnfu för ål€bada våxtcr.

Stsånalskogen bcstår av björkar,
tallar, någo smågaq eoår, rlar,
rölnar, druvflådcr, brakve4
'tkbuskai', sålg och gråvide. Inte
illa! Dcssutom förekommcr stora
stmblock inkapslade i en blånfuilg
av bruo- och blÄlera. Murkna stubbar
och aintrct av cn båckåir l fråtr e$
"fomtida" kårr intill Skogsvågen €j
att förglörnma.

Områdel jag skri\€r oE, upptar
eDdåst ca 2 000 k!ådlatn.ter, men
jag hår tyiårr .ldlig komtrlit nig för
att noggrant eller slsternatiskt
ini€ntcra dct. M€n dct hindrår
kaffkc intc att jag kåtr slaiva dgot
om de 52 mossaner, jåg i alla fåll
filoDit.

Endåst t€ lc!€amossarter äDru:
luEdlunrnermossa (Barbilophozia bår
batå), skogssåoleossa (Calypogcia
htegristipula) och stor fia$mossa
(Ptilidiu|:r cili.re).

Slor fraDsmosss låxer i stort sett på
allå sla$ utrderlag dock kanske

--åMrt u,rt urr
DÄtt vl Rott

fiåmsl sleo, rtr€dåtr skogssåclsnossa
vill ha firkig hårk med lite
konkunens, och lundlumm€rmossan
på st€nlutor
D€ 49 bladnossåncrnr fiDtrs lite
vårstans.På de stora flyttblocken trivs
sotmossa (Andrclea qpestsis),
sfumaklipptuss (Cynodontiun
strurnifcrum), kvastmosså (Dicranum
scopariuEr), kåkrcssa (Hedwigit
ciliatr), ddlåta (Htprun rndoi),
cypressflåta (Il'pnm cuprcssi-
forne), skffblådsmosså (Pamleuco
bIlllln), sideDmossa (Plagiothecium
denticulafi im),skogsbjömDossa(Poly-
tichum formosusr)Jepmossa (ft ery-
gyftndrum filiforme) och lordragg!
mossa (Racomiliurn microc€Ipum).
AIa ä yånliga.

llu 6ld1d!os.å. r11-

Effersod det år ftkigt inrill sjöo, blir
grånsema intc skarpa mellan mossorpå lågre st€M, stubbår och
mfi*en,På sten r våxcr dock spåd
gräsmossa (Brachlrhecium refleum),
båakgråsmossä(Brachytheoiutr plu-
mosum), b€rgki€shrossa (Dicranum
ftscascens), husmBaå (Hylocomium
spleddeN), platdåtå (Hypnunj|]tladicun), skogspEkhosså
(Phgionnun afrnc) och \dgg-
mosra (Pleurozium sch.eb€ri).

Stubbama hyser spåd k]?mossa
(Anblystegiun seryeN),
skogsgråsmossa @rachylccium
salcbrosum), satrunetsgfisrnossa
(Brachytheciun velutinufi), stubb-
kvastrnossa (Dicranum montanum),

skuggs$drnnosså (Mtium bomun),
vEnlig nickmossa (Photis outåtrs),
cik€lbladnosså (Sanioda uDcinalå)
och ryrtåndmossa CteFaphis peuu-
cida).

På mårken förekonDer på de fuldiga
dclåmå och i st årdkåtr&o vågig
sågmosså (AficbuD undulåtum),
kärrskedmosså (Callicr8oo codifo-
liun), spjutrnosså (Cr.Iicrgonclle
cuspidatå), hrrgråEmossa (Ci.ri-
phyuurnpiliferum), palnmossa
(Clitruciurn deDdroidcs), bAgpråkt-
mosså (Plågiomnum medium), !ågig
sidenmossa (Plagiotbecfum uDdu-
Iahrm),lundspröhrcssa (EurhFchium
hians \,ar. distans), stor bjömmossa
(Pollf ichum comhune), rosmossa



(Rlodobry.m rcsum), hånshek.
mosså Ehytidid€lphw triquetus),
krattvihodsa(Sphagun ccntrale),
granvihoss4sFhagnurD grgco.
sohnii) oal sumpvihossa
(Sphagnun palutc).

Tonnarken ticl6 bår och dår av blek
gråsnossa (Brå.ågheciun albicåos)
och cnbjönleosra (Polytsichum
junip€dtrun).

På dgra f d brÅrplats€r ha. jag fiDnit
bråmmo3sa (C.r.todeo purpueus),
brl]tr sköl(hossa @uxbauDis
aphyll4 och spåmosså (Funadå
bygrometrics).

I gfsnattan hd jag gråshahossa
R-hytidiådelphu! squånosus) och hjh-
gråsmossa(CiEiphyuum pilifennn).

På cementplatlor firms dessutots
takskuvmbssa (Iortula niralis) och
murlaDsmosså(Dibymodon vin€alis).
Och på en stubh€ i sFåndvatbet stor
fi ckmossa (Fissid€ns adiåtrthoideF).

Dct blcv cD lror upp.ålning. Dc
flesta artemå & vanliga, mcd jag
l&*tc ftsls tq'pmårksåmhcten på
några intressånhe.

Slåktet Brachlilhccium, gråsmossor,
& g!$ka stod och för nybörjareo
svårt att i ålt lårå sig skilja de olika
artama tår lADgiid.

Enligt lppgtft Iår båckgåsmossan
!"ra vånli& od kåoskc dcn år det.
Det gå cr att hå ögoncn med sig.
M€n den kaosk År kå{slig för vissa

föroreninger och då blir dcn ju gcoåst
ovånUgarc.

De! bnrD. sköldmossan ha. ctt
ovåtrligt utseende. Våx€r detr med
ljuståliga fi ltlfi,sarter mcd apothecier,
kan den vara svår att upptåcka.
Amars 6Drer
såtrdvågsskinningar
brandstlillen.

rnatr detr i
och vid

Murlansmossa uppges vara sydlig
och sållsynt. Men clt.$om dcD trivspå muar och lilioåDd€, ocb
"byggnad$nrterialet" till dossr
6'aktås lårga vågfi mcd dag€r8
komnrunikationer, tror jag inte
förekobst€tr i Vinbo Är unik

Platdlätar är en mer eller min&e
oceardsk an efteruom dcn bar våstlig
utbrcdning i Nord€n. Ka$ke
östgrånsen går i vårå tsåkt r? J€ har
llägra fli lokaler, och alla år intil
Kolbåcksån

Vågig sid€nmossa & också
intressånt. Dess utbreddng år
oceanisk, alltså långs No.dens
iåstkust, rden den fnns åvetr lokalt
vid rcrra Östcrsjön och FiBka
vikeff "mlani!d'. I DiellanoDrådct
å! den såkert sållsytrt och kanske sidr
att upptåckå, då det inte blir lika
"yppig" som vid havet. HNsluft &
näingsrikare ån s6håttenslufr .

BÄgprakådoss& har nordlig
ulbreöing, Den vi bor ju i Limes
Norlardicus, så rynden hår tu nog
intc dirok sållsrata.
Repmossan finDs ö!€r hcls landet,

men den tycks försvirma med vinden,
nä hyggena och den fttrorenad€
luft€n Er tritt frarn.

Nordraggnossan år som namnet
såger; nordlig. Det in8essanta med
den år, att den & ganska vanlig hår i
Vnsbotraktcq men jag har nåslan
inte alls ftnnit den ner mot
Suraharunår. Sumpvitmossan fmns
htu på sin nordliga gråns, och nan får
mikoskopera många kattvitnossor
innån dyk€r på en
sumpvitrnossa. Jag har försök ftilja

vanligen dåligt. Hår måste jag dock
lillågga, ått vi[hossoma bar
ekologisk ganska olika kav i olika
delar av vårt l3nd, och det t1fe
ulseendet kan variera, varför
mikoskopering å,r det enda rildigt
säka sättet att artbestårffna de llesta
av dem.

Att skiva och örsöka i?lnga läsarens
ifiresse för mossor ä dog inte lått
men att stud€ra dem på rikigt och
försöka llira sig dem del år iotsessånt.
Och vi hår många ån€r inpå
knutåma!

flålllngbgck/ttotDåsent xossor, 1990.
F!l.btoloAerna, ltossflo!d! Iå1rh.nd-

rlo:v4 
s!*rs4 Eillsast€ oo33or,

florotuas måkroskopiskå
beskivningår, m€n dessa stjinnner

TACK
Vi vill på detta sått fiåmlblå ett lack till de vid &smöt€t
avgående styirelseledamötema Leif och Magnus Ähl6n
för deras insatser i stlrelsen och hälsar vålkoftmen till
de nyå;Frank Nilsson kassör, Lars Persson ledamot
och suppleantema Maryarctå Holn och Kenneth Nielsen.

Alltid r€do !
Det tycks surås duklga scouler !"m. Under ledning av
Birgitta Olsson-Komujårvi har de hjåtpt till m€d fina sråd-
och rdjnirigsinsatser i nåtuneservalot Kohagen, lill fiomrna
litr flora och fauna. Hcderfjrd insatsl

St}lelson


