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Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs
På 1920-talet började Charlotta Berglund att tillsammans med sonen Alfred 
anlägga en blomstrande lustgård i den karga fjällmiljön. Det var den språk
begåvade Alfred som med sin omfattande brevkorrespondens med hela värld
en fick plantor och frön att anlända till fjällbyn vid vägs ände. Och det var 
den PR-sinnade och utåtriktade Lotta som fick besökare att vallfärda hit för 
att beskåda miraklet på fjället. Att trädgården var berömd visar alla bevarade 
foton om. Där står Lotta och plirar mot fotografen mellan lärkar, cembra
tallar och blågranar som inte var större än hon själv – och Lotta själv var 
bara en tvärhand hög. 

Tack vare bildmaterialet går det att se trädgårdens uppbyggnad men också 
att identifiera en hel del av de växter som fanns i trädgården. Göte Haglund, 
senare känd som initiativtagare till Göteborgs rosarium, tjänstgjorde på den 
tiden som präst i Ammarnäs och han berättar i boken ”Folk i Fjällby” att det 
fanns tusentalet växter i Lottas trädgård.

Idag är träden från fotot gigantiska, och med sitt annorlunda barrverk 
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kontrasterar de mot den omgivande granskogen. För idag är det mest träden 
som återstår av Lottas trädgård. Några syrener blommar i mitten av juli 
tillsammans med nordisk stormhatt och snöklädda fjäll som effektfull bak
grundskuliss. Spår av terrasser göms idag under sly och ogräs, och mot dess 
fot har bergenia, ormrot och riddarsporre sökt skydd och håller sig envist 
kvar trots konkurrensen. Det är svindlande vackert. Aningen vemodigt, men 
mest kraftfullt och imponerande.

En trädgård som var vida omtalad på sin tid, men som nu har förvildats och 
försänkts i en djup törnrosaslummer. Går det att kyssa liv i den igen, är det 
många som undrar. Genom de inventeringar av trädgården som nyligen 
genomförts och de blomsterfynd som gjorts här eller hos någon som bevarat 
blommor från trädgården, har en önskan väckts hos många att på något sätt 
varsamt lyfta fram denna trädgård ur dvalan. Denna förstudie visar på hur 
denna vision kan vara möjlig att förverkliga.
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Bakgrund

Bakgrunden till och utgångspunkten för denna förstudie är de inventeringar som har 

genomförts i Blomster-Lottas trädgård och övriga trädgårdar i Ammarnäs under åren 

2008-2010 av Mariana Mattsson, Reginald Scholz, Elisabet Alnerson och Henrik Morin; 

inventerare från POM, Programmet för Odlad Mångfald; och det intressanta resultat som 

inventeringarna visade. I trädgården finns tydliga strukturer kvar i form av skiffermurar, 

ett flertal intressanta växter har antingen hittats i trädgården eller kunnat spåras till 

andra trädgårdar i trakten, och dessutom finns ett rikt och unikt bildmaterial från träd

gården under dess glansdagar.

Eftersom den nuvarande ägaren Anders Berglund, som är son till Alfred och alltså sonson 

till Lotta, visat ett stort intresse för någon form av rekonstruktion av trädgården och för 

att återskapa den som ett besöksmål i Ammarnäs, togs kontakter med Helena Wikberg på 

Länsstyrelsen i Västerbotten för att undersöka förutsättningar för en sådan. Länsstyrel

sen gav då i uppdrag åt Mariana Mattsson och Reginald Scholz att genomföra en förstudie 

för att undersöka förutsättningar, behov och möjligheter till en rekonstruktion samt 

andra utvecklingsmöjligheter med anknytning till trädgården. Syftet har också varit att 

undersöka hur trädgården åter skulle kunna bli ett utflyktsmål i Ammarnäs för en allmän 

publik, som kan berätta om Lottas trädgård och om hennes position i odlingstraditionen i 

Ammarnäs. 
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Frågeställningar för förstudien

– i vilket omfång fysiska åtgärder i resterna av den ursprungliga trädgården är 

möjliga och passar in i den framtida användningen. Det kan t.ex. vara restaure

ring av terrassmurar.

– vilka informationsbehov som finns för att presentera trädgården och trädgårdens 

unika historia för allmänheten, och vilka informationsmöjligheter som redan finns 

och hur de kan användas i sammanhaget, t.ex. informationsutställning

– konkreta tidsperspektiv och finansieringsbehov för byggande av trädgården

– vilka möjligheter det finns att sammanbinda trädgården med andra utflyktsmål i 

Ammarnäs (t.ex. Fårkammaren, Potatisbacken) och 

– möjligheter att sammanbinda med befintliga projekt med tema Natur/Kultur och 

andra aktörer (t.ex. Naturum, destination Ammarnäs)

– vilka möjligheter det finns att utöver Blomster-Lottas trädgård etablera träd

gårdsaktiviteter i Ammarnäs. Det kan t.ex. vara guidningar, föredrag och 

aktiviteter i samband med Pärfestivalen.
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Förstudiens tillvägagångssätt

För att besvara de frågeställningar som legat till grund för förstudien har vi, Mariana 

Mattsson och Reginald Scholz, haft ett flertal kontakter via träffar, telefon och mejl. Här 

är de viktigaste av dessa:

Anders Berglund, ägare till fastigheten och barnbarn till Blomster-Lotta

Elisabet Alnerson, perenninventerare för POM, Programmet för Odlad Mångfald

Henrik Morin, projektledare POM

Hillevi Wadensten, Västerbottens museum

Ludmilla Wieslander, Naturumsföreståndare i Ammarnäs

Urban Berglund, projektet Vandringsturism i Vindelfjällen

Ingemar Johansson, projektledare, Sorsele

Tomas Staafjord, reservatsförvaltare Fårkammaren

Gun Lövdahl, konstnär

Osvald Jonsson, ägare av grannfastighet

Henny Johansson, Göte Haglunds arkiv 

Laila Haglund, dotter till Göte Haglund

Vi har haft stor användning av våra egna erfarenheter från projektet med och uppbygg

anden av Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele. De inventeringar som vi själva 

gjort på platsen under flera säsonger utgör även de viktiga underlag för projektet (se 

bilaga 1-5).

Elisabet Alnerson har med sitt breda 

kontaktnät och sin källforskningsvana 

varit till ovärderlig hjälp när det gäller 

att leta i olika arkiv och få fram källor 

till vidare information om trädgården. 

Vi har genomfört träffar i Ammarnäs 

och Sorsele med några av dessa kon

takter. En träff har också genomförts 

med Helena Wikberg och Tomas Staafjord på länsstyrelsen.
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Allmänna resultat

Vi har kunnat konstatera att förutsättningarna är utomordentligt goda för någon form av 

rekonstruktion av Blomster-Lottas trädgård. Denna bedömning grundar vi främst på fyra 

saker: För det första själva trädgården, med såväl den spännande historien som den rika 

dokumentationen om de växter och andra fysiska rester som ännu återstår. För det andra 

en ägare som själv har såväl intresse som vilja och dessutom erforderlig kunskap för att 

genomföra projektet. För det tredje att en upprustning av Blomster-Lottas trädgård 

hälsas med stor glädje och entusiasm av byborna. Och för det fjärde att detta utmärkt 

väl passar in i andra projekt och satsningar i Ammarnäs, och kompletterar dessa på ett 

synnerligen lämpligt sätt. Genom att projektet därmed har fyra ben att vila stadigt på, 

finns förutsättningarna för att projektet blir framgångsrikt och varaktigt.

Det kan nämnas att det tidigare funnits planer på att rädda trädgården, men som 

strandat. Enligt vår uppfattning kan detta ha berott på att planerna då endast vilat på 

ett eller kanske två ben, vilket varit för skört för att då hållbart kunna realiseras. 

Vi vill poängtera att själva fysiska byggandet och restaureringen i/av trädgården bara 

kan vara en del av projektet. Information om och olika aktiviteter runt trädgården med 

trädgårdstema måste tillkomma för att förankra Blomster-Lottas trädgård både på orten 

och för att skapa ett nytt och intressant utflyktsmål för besökare. För ett lyckat resultat 

är det även av avgörande betydelse hur projektet infogas i det sammanlagda turistut

budet i Ammarnäs. Insatser som information och ffa arrangemang för att främja trädgård 

i Ammarnäs är då mycket viktiga beståndsdelar. Att dessutom knyta ihop Blomster-Lottas 

trädgård i ett nätverk med andra träd

gårdsbesöksmål i regionen är också en 

viktig uppgift för att få större genom

slagskraft.

Det är också viktigt att trädgården till

gängliggörs med så enkel skötsel som 

möjligt, så att användningen som ut

flyktsmål med plats för enkla arrange
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mang är möjlig bredvid det nuvarande nyttjandet som sommarstuga för 1-2 veckor/år.

Enligt våra erfarenheter från trädgårdar i södra Lapplands fjällbygder har Ammarnäs den 

bästa förutsättningen för trädgårdsatsningar. Orsaken är inte bara Potatisbacken utan 

också ett jämfört med andra fjällbygder mycket starkt och långvarigt intresse från orts

befolkningen för trädgårdsodling/-historia. Blomster-Lottas trädgård har dessutom unika 

kvaliteter som gör den kvalificerad att bli ett trädgårdsbesöksmål utöver det vanliga. 

Bl.a. finns ett stort bildmaterial bevarat från trädgården. En trädgård i fjällmiljö är en 

paradox som förstås skapar nyfikenhet, men som också kan inspirera till insikter om 

växtvalets betydelse för olika miljöer för att få en trädgård som utnyttjar platsens möj

ligheter och fördelar till fullo. Blomster-Lottas trädgård skulle därmed kunna betyda 

mycket för att visa på att enastående trädgårdar kan anläggas överallt, även i kärvt 

klimat.

Blomster-Lottas trädgård finns fortfarande i starkt positivt levande minne hos många 

äldre människor, också långt utanför byns gränser - något som vi kunde konstatera när vi 

i samband med olika trädgårdsföredrag och -träffar under vintern nämnde trädgården. 

Denna nygamla ”kundkrets” kan åter lockas som besökare.
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Mål

Målet för ett kommande projekt ska vara att restaurera, bevara, komplettera och 

utveckla Blomster-Lottas trädgård.

Restaurering och bevarande sker genom att:

1. Några utvalda delar av trädgården återskapas enligt bifogade skisser, medan några 

delar lämnas i det förvildade skick de är nu

2. Terrassmurar rustas upp

3. Befintliga växter i trädgården tas om hand och ”rehabiliteras” genom att ogräs 

rensas ur plantor, de förses med ny jord, samt skyltas upp för besökare

4. Växter som hittats i andra trädgårdar och som ursprungligen härstammar från 

Blomster-Lottas trädgård återplanteras

Komplettering sker genom:

1. Insatser för att tillgängliggöra 

området för besökare (vägvisning, 

skyltning, parkering, stigar, 

sittplatser)

2. Informationsutställning inrättas

3. Trädgården länkas samman med andra 

sevärdheter i Ammarnäs samt övriga 

trädgårdsbesöksmål i regionen

Utveckling ska ske genom:

1. Arrangemang genomförs

2. Främjande av intresse för växter för 

alpina miljöer genom kunskaps

inriktade insatser
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Projektets syfte och djupare intention

Projektet syftar till en restaurering av trädgården så långt detta är möjligt. Ett komplett 

återställande av trädgården precis som den såg ut förr låter sig dock omöjligt göras av 

flera skäl, bl.a. skötselnivån, eftersom ingen längre bor på fastigheten och ständigt kan 

hålla trädgården i topptrim, men också för att växtmaterialet inte finns kvar i sin hel

het. Det ursprungliga huset har dessutom brunnit ner och finns inte heller kvar, och det 

har ersatts av en liten stuga av andra, mindre dimensioner. Våra förslag till restaurering 

av trädgården utgår från dessa förändrade förutsättningar och tar fasta på de möjlighet

er till återställande och bevarande samt komplettering och utveckling som ändå finns.

Den djupare intentionen med projektet skulle, något poetiskt, kunna uttryckas så här: 

att återskapa skärvor av en lustgård i fjällmiljö och förmedla glimtar av den själ som 

platsen ännu utstrålar för att väcka förundran över människans och växternas livskraft, 

och därigenom inspirera besökare till djärvare och modigare odling.

Syftet med projektet är tredelat. Det vill förmedla berättelsen om en makalös trädgård 

på en osannolik plats och de människor som skapade detta paradis i fjällvärlden, väcka 

förundran och beundran över både människans kreativa skaparglädje och växternas 

obändiga livskraft.

Det vill framhålla växterna som härdat ut under 

tuffast möjliga förutsättningar, och som därigenom 

kan vara en viktig källa till inspiration för träd

gårdsägare idag när det gäller att välja växter som 

trivs och frodas i vårt klimat. Och det vill visa träd

gården som en social plats, en mötesplats för män

niskor, precis som det var på Lottas tid.

Det första syftet uppfylls genom en utställning 

med bilder från trädgården då och nu, och guidade 

vandringar. Den andra syftet uppfylls genom att 

vissa delar av trädgården röjs, jordförbättras och 
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återplanteras med växter som antingen hittats på platsen eller kunnat spåras till andra 

trädgårdar i trakten, genom skyltning av befintliga träd och buskar på platsen, samt att 

genom olika åtgärder (t.ex. växtmarknad) stimulera intresset för växter för tuffa lapp

ländska miljöer i Lottas och Alfreds försöks- och upptäckaranda. Det tredje syftet upp

fylls genom att en del av den röjda ytan ger plats för sittplats för besökare, samt genom 

arrangemang i Blomster-Lottas trädgård.

Som besökare ska man efter restaureringen både kunna få en uppfattning om hur träd

gården en gång sett ut, men också få uppleva hur skör denna av människan kultiverade 

yta är den dagen den vårdande handen inte längre finns där. Man ska både få en känsla 

av vemod och sorg över en av naturen återtagen jordplätt och mödans förgänglighet, 

men också en känsla av förundran över hur vissa växter ändå envist hållit sig kvar trots 

kampen mot ogräs och sly, och genom detta få en djupare respekt för kultur i samklang 

med natur. Därför ska det både finnas återskapade ”skärvor” och förvildade partier i 

trädgården, eftersom båda fyller en funktion.
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Allmänt om fysiska åtgärder

Det ursprungliga huset på platsen finns inte kvar, det brann ner 1981 (Lottas andre son 

Gustav brann då inne) och ersattes av en stuga i mindre format. Pga branden och upp

rensningsarbetet efter denna, har vi 

bedömt att området närmast huset inte 

innehåller några dolda växtrester av 

värde. Området kan därför röjas och 

därefter hållas klippt. Här finns också 

stora träd (bl.a. lärk) som skänker skugga 

och här ska sittplatser inrättas. Härifrån 

har man också en bra blick över såväl 

terrasserna ovanför huset som nedanför 

med vyn mot fjället.

I muren nedanför huset hade Alfred enligt flera uppgifter en del ovanliga växter. Här ska 

därför röjning ske med försiktighet, så att eventuella växter som ännu kan gömmas i 

marken men som inte klarar konkurrensen från ogräs och sly får en chans att dyka upp 

och tas tillvara. Den branta slänten nedanför vägen, som tidigare var potatisland men 

som nu förvildats, bevaras som vildäng. 

I terrasserna ovanför huset fanns en del 

planteringar längst ner, sedan en häck på 

den övre samt ett staket med grind som 

avslutning. Trappstegen uppför slänten 

ska röjas fram, och kan ingå i en led upp 

till Fårkammaren. Den nedersta terrassen 

restaureras och ny jord påförs. Här 

planteras de växter som hittats i träd

gården eller i andra trädgårdar i trakten 

och som ursprungligen kommer härifrån. 

Den övre terrassen behålls som den är men rosorna i denna beskärs och gödslas. 
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Vi har valt att använda den nedersta terrassen som plats för en blomsterrabatt med 

Lottas växter av flera skäl: det första är att denna terrassplantering blir synlig ända 

nerifrån parkeringsplatsen och utgör därmed ett 

praktfullt blickfång för anlända besökare. Den är 

också väl placerad utifrån de sittplatser som 

inrättas vid stugan, och för Anders och hans 

familj är rabatten en upplevelse inifrån huset. 

För det andra bedömer vi utifrån gamla bilder 

att antalet växter som kan dölja sig i jorden är 

ringa och att en omgrävning här inte riskerar att 

göra skada. Men för säkerhets skull ska jorden 

härifrån läggas upp på särskild plats för en tids 

vidare observation. För det tredje anser vi att 

andra platser i trädgården av skilda anledningar 

inte lämpar sig lika bra.

På önskemål av Anders kan också en yta för provodling och experiment i Alfreds och 

Lottas anda inrättas, t.ex. vid kåtan eller som en del av den restaurerade terrassen.
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Den ursprungliga trädgården har sedan Lottas tid styckats upp i flera fastigheter och 

även om huvuddelen av trädgården som nu blir föremål för restaurering ligger på den 

fastighet som ägs av Anders Berglund, så berörs även kringliggande fastigheter (se bilaga 

6 och 7). Främst är det träden i det s.k. arboretet vid den gamla sommarladugården som 

ligger på annans mark än Anders, men eftersom projektet också innebär att besökare 

kommer att passera över annans mark, måste avtal upprättas mellan inblandade fastig

heter vad gäller nyttjandet. För förslag till sådant avtal, se bilaga 9.

Restaureringen av rabatter ställer krav på specialkompetens kring trädgårdsplanering 

och design som passar för lappländska förhållanden. Det samma gäller för växtfram

skaffning, eftersom det inte handlar om växter som kan inköpas på en vanlig plantskola, 

utan till största delen bygger på de växter som tillvaratagits i samband med de invente

ringar som gjorts i trädgården och övriga Ammarnäs, och de växter som behöver inköpas 

måste sökas i specialplantskolor eller letas efter hos enskilda odlare.

En skötselplan ska upprättas för trädgården, och även här behövs specialerfarenhet av 

att sköta trädgårdar i Lappland. Skötselplanen ska ta extra hänsyn både till det ovanliga 

växtmaterialet, de extrema odlingsförhållandena i växtzon VIII-fjällzon, och till de spe

ciella krav på odlingsjorden som är av särskild betydelse för framgångsrik trädgårds

odling i lappmarken. Utöver det får trädgården efter restaurering ett mycket speciellt 

användningssätt, och ska fungera både som privat men ändå offentligt tillgänglig träd

gård samt som plats för trädgårdsarrangemang och ingå i guidningar.
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Konkret byggande och fysiska restaureringsåtgärder

Följande detaljerade fysiska åtgärder ska genomföras (för skisser, se bilaga 8):

1. Parkeringsyta iordningställas vid ladugården

2. Den plana ytan närmast huset röjas, senare klippas, och hållas fri. Inrättande av 

sittplatser under träden.

3. Utställning inrättas i ladugården

4. Den nedersta av terrasserna framför huset görs om helt. Växter tas upp och jord

slås på annan härför iordningställd yta. Den gamla jorden tas bort och läggs upp 

på lämplig plats för observation (ifall det finns levande växtrötter som kan spira 

när de kommer upp till ytan). Skifferstenmuren tas ned och läggs om, ny jord fylls 

på. Därefter återplanteras växter som hittats i trädgården eller återfunnits i 

andra trädgårdar i trakten.

5. I den andra terrassen framför huset beskärs rosor, ev jordförbättring

6. Trappstegsvägen uppför terrasserna röjas fram

7. Urval av några balsampopplar, resten tas bort

8. Terrassmuren nedanför huset röjs försiktigt fram så att den och trappsteg tas 

fram. Syrener och ros beskärs vid behov och gödslas lätt.

9. Gångväg iordningställas från parkeringsplats till stugan

10.Röjning kring befintliga träd ”arboretum” och skyltning
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Kostnadsuppställning:

18

Pris per enhet Enheter Summa 
1. Parkeringsyta
grus/sand (inkl frakt) 300 15
traktorhyra 500 8
egen arbetstid (markarbeten) 175 8
2. Platsen runt huset
grus/sand (inkl frakt) 300 10
jordförbättring
gräsfrö
sittplats
trädgårdsanläggningsarbete 370 20
egen arbetstid (röjning, markarbeten) 175 40
3. Utställningslokal
byggmaterial
snickeriarbete 370 16
egen arbetstid 175 16
4. Nedersta av terrasserna
grus/sand (inkl frakt) 300 5
hästgödsel 300 10
traktorhyra 500 16
plantor
trädgårdsanläggningsarbete 370 20
egen arbetstid (markarbeten) 175 20
5. Andra terrassen
jordförbättring
egen arbetstid (röjning) 175 20
6. Trappstegsvägen uppför terrasserna
egen arbetstid (markarbeten) 175 20
7. Balsampopplar
egen arbetstid (röjning) 175 20
8. Terrassmuren nedanför huset
beskärning av syrener 370 4
trädgårdsanläggningsarbete 370 16
egen arbetstid (röjning, markarbeten) 175 20
9. Gångväg
grus/sand (inkl frakt) 300 5
egen arbetstid (röjning, markarbeten) 175 16
10. Arboretum
egen arbetstid (röjning) 175 20
skyltning arboretum
Allmänt trädgård
Trädgårdsdesign och växtframskaffning 550 40
Upprättande av skötselplan 550 20
skyltning trädgård

SUMMA TRÄDGÅRD

4 500
4 000
1 400

3 000
1 000
1 000
6 000
7 400
7 000

5 000
5 920
2 800

1 500
3 000
8 000

10 000
7 400
3 500

2 000
3 500

3 500

3 500

1 480
5 920
3 500

1 500
2 800

3 500
3 000

22 000
11 000
10 000

159 620



Informationsbehov och informationsåtgärder

En hörnsten för projektet är information och kunskapsspridning. Det finns ett rikt bild

material bevarat från trädgårdens glansdagar som är viktigt att delge besökarna för att 

bidra till en större upplevelse och förståelse för trädgårdens unika värde. Informationen 

i projektet ska bestå av vägvisning, skyltning, informationsutställning, folder, ev vykort, 

och en skrift. Det ska självklart också finnas information via internet.

Skyltning/vägvisare
All vägvisning samordnas med andra pågående projekt i Ammarnäs, där uppskyltning av 

besöksmål redan ingår. Vägvisning behövs från Tjulträskvägen och slalombacken. Uppe 

vid gården ska en större informationsskylt finnas, som nu är under produktion inom pro

jektet Destination Ammarnäs. Det ska också finnas skyltning mot naturreservatet och 

Fårkammaren. 

En annan typ av skyltning som behövs är uppmärkning av befintliga träd och buskar i 

trädgården till hjälp för besökare.

Utställning
Ett disponibelt utrymme finns i den gamla ladugården, där ett rum finns inrett, el in

dragen och där en utställning kan ställas upp.
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Västerbottens museum har tidigare producerat en miniutställning för Naturum om 

Blomster-Lotta, och museet skulle även denna gång kunna medverka i uppbyggandet av 

en utställning på Blomster-Lottas. Museet har en del digitaliserade bilder från Blomster-

Lottas som kan användas i detta syfte. Bildmaterialet finns i sin helhet och i original hos 

Anders Berglund. 

I DAUM:s (Dialekt- och Ortnamnsarkivet) samlingar finns en bandinspelning med Lotta. 

Ett stycke ur denna inspelning skulle kunna ingå i utställningen, som besökare skulle 

kunna lyssna till.

Det finns också några artiklar ur tidningar och tidskrifter, samt ett avsnitt om Blomster-

Lotta ur boken ”Folk i Fjällby” av Göte Haglund som också kan ingå i utställningen.

Då syftet med en utställning denna gång är fokuserad på trädgården och dess innehåll, 

och inte på Lottas liv i övrigt, föreslår vi att undertecknade, Mariana Mattsson och 

Reginald Scholz, producerar den kommande utställningen, då det för det första kräver 

växtkompetens såväl för att kunna beskriva de gamla bildernas innehåll som för att ut

arbeta innehållet i övrig information (uppskyltning av växter, folder, vykort m.m.) och 

att det skulle förenkla att då ha ett helhetsgrepp över samtlig information. För det 

andra besitter vi också kunskap och dokumentation från inventeringarna som gjorts de 

senaste åren, och vi kommer även att dokumentera projektets framskridande.

Utställningen ska både fungera på platsen och vara mobil. Vi föreslår därför att utställ

ningen utformas som rollups, då detta möjliggör en enkel nedplockning och förvaring av 

utställningen vintertid, samt att den också lätt låter sig transporteras vid en informa

tions- och föredragsturné och då kan ställas upp på andra ställen (t.ex. kommunbibliotek 

i regionen) i reklamsyfte. Vi har använt just en sådan konstruktion för en utställning och 

turné om Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele, och det har fungerat perfekt för 

dessa olika syften.

Övrigt informationsmaterial
En informationsfolder ska tas fram. Denna kan både finnas på platsen för besökare, men 

också användas som turistinformation och reklam, och därmed finnas på Naturum, 
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hotell, turistbyråer m.m. Vid behov kan det också ingå att producera vykort med motiv 

från Blomster-Lottas, liksom ett informationshäfte eller småskrift. Under projekttiden 

produceras också artiklar för tidskrifter, liksom pressmaterial.

Information ska självfallet även finnas via internet. Här anser vi att det inte lämpar sig 

att skapa en speciell hemsida för Blomster-Lottas utan att befintliga hemsidor i Ammar

näs i stället bör användas för detta ändamål. Det kan vara Naturum, Destination Ammar

näs eller annan hemsida som används för denna.

Kostnadsuppställning:
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Tryckkostnader utställning (4 rollups)
Framställningsarbete (utställning) 500 60
Övrigt bildmaterial/ritningar (utställning)
Tryckkostnader folder (3000 st)
Framställningsarbete (folder) 500 20
Övrigt bildmaterial/ritningar (folder)
Framtagning av material för webb-publicering 500 30

SUMMA INFORMATION

16 000
30 000
4 000
5 000

10 000
3 000

15 000

83 000



Arrangemang

Målet med arrangemangen är att förknippa Ammarnäs med trädgården så som det var på 

den tiden när Blomster-Lotta och hennes trädgård var känd och ett varumärke för 

Ammarnäs. De är också ett sätt att öka kunskap och att främja trädgårdsintresset i 

Ammarnäs och bidra till att uppmuntra till samma nyfikna testodlarglädje som Lotta och 

Alfred hade i sin trädgård genom att bl.a. introducera växter passande för fjällträd

gårdar som har potential att bli nya ”blomsterklassiker” i trädgårdarna. Att sprida de 

beprövat härdiga och tuffa växter som funkat i Lottas trädgård är också ett syfte med 

arrangemangen, något som t.ex. kan göras under en plantbytardag eller växtmarknad i 

samarbete med trädgårdssällskapet.

Arrangemangen kan genomföras enskilt 

eller tillsammans med andra aktörer, de 

kan genomföras på egen hand eller i 

samband med andra tillställningar i byn. 

Det kan t.ex. handla om en tillställning 

under Pärfestivalen, eller en frilufts

gudstjänst, men kan också bestå av ett 

skolprogram som genomförs av skolan i 

samarbete med Naturum. Arrangemang

en kan både genomföras i trädgården och 

på andra platser, som t.ex. Naturum. Det kan vara engångshändelser eller regelbundna 

arrangemang, och de kan genomföras såväl vintertid som sommartid.

Exempel på kunskapsspridande arrangemang kan vara föredrag, seminarium t.ex. om 

återskapandet av gamla trädgårdar eller om alpinväxter, samt kurser i odling. Föredrag 

och kurser ska självklart ha en direkt anknytning till Blomster-Lottas och/eller växter för 

alpina miljöer.
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Guidningar
Blomster-Lottas trädgård blir genom projektet åter ett viktigt besöksmål i Ammarnäs. 

Med sitt läge inne i byn och på lagomt avstånd från t.ex. hotellboende utgör det ett nytt 

och välbehövligt komplement till andra utflyktsmål i trakten och till längre vandringar.

Blomster-Lottas trädgård kan vara ett besöksmål i sig självt, men också ingå i en ”horti

kulturell runda” i Ammarnäs där man också besöker Fårkammaren och Potatisbacken. 

Men det finns också andra trädgårdar och trädgårds

minnen som kan ingå i en dylik runda: På Fälla finns 

en besöksvärd trädgård ”i drift” hos Elisabeth 

Oskarsson, och i den tidigare Prästgården bodde 

den senare bekante ”rosprästen” Göte Haglund, som 

även han anlade en trädgård sedan han inspirerats 

av Lotta och Alfred. Även på andra sidan Vindel

älven, i byns norra del, fanns en trädgård hos 

Ludvig Grundström – och enligt Göte Haglund hade 

Ludvig varit en viktig inspiratör för Alfred i hans 

trädgårdsskapande. Hos Ludvig liksom hos Blomster-

Lotta har fynd av den unika Ammarnäsrosen gjorts. 

Utbildning av guider samt framtagning av särskilt informationsmaterial kan genomföras 

och kvalitetssäkras inom projektet ”Vandringsturism i Vindelfjällen”. Här kan Anders 

Berglund medverka och vara en resurs, såväl som förmedlare av sin personliga anknyt

ning till Alfred, Lotta och trädgården samt genom att han arbetar som naturguide på sin 

hemmaplan och har vana från guideuppdrag.
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Konkreta arrangemangsförslag
Nedan följer förslag på några konkreta arrangemang som vi anser vara ett minimum för 

att marknadsföra restaureringsprojektet. I beräkningarna ingår kostnader för resor, 

boende, annons, arvode samt materialkostnader. 

Under 2012

1) Föreläsning (vintertid) på temat ”Lökväxter – något för fjällen?” med lökexperten 

Gerben Tjeerdsma från Göteborg 18.000:-

2) Föredragsturné (vintertid) med besök hos 2 trädgårdssällskap i regionen 12.000:-

3) En 2-dagars helgkurs (sommartid) på temat ”Trädgårdsdesign på lappländska” 

30.000:-

Under 2013

1) Föreläsning (vintertid) på temat ”Inte bara gran och karagan – träd och buskar  

som tål tuffa tag” med trädexperten Ludwig Holmgren från Luleå 15.000:-

2) Föredragsturné (vintertid) med besök hos 2 trädgårdssällskap i regionen 12.000:-

3) Medverkan i trädgårdsmässa/trädgårdsmarknad i Umeå (våren) med monter och 

föredrag 20.000:-

4) Föreläsning på temat ”Bergvallmo, purpurkvanne & slingerstormhatt –  

extravaganta perenner för tuffa miljöer” i samband med plantbytardag och 

återinvigning av Blomster-Lottas trädgård (sensommaren) 30.000:-
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Ansvar och delaktighet

Anders Berglund besitter själv kunskaper om trädgård och natur. Han är entreprenör 

inom skog och trädgård, och har erfarenhet av arbete med skötselplaner, röjningsarbet

en, som tillsyningsman över naturreservat och som naturguide. Anders bor i Blekinge, 

och vistas i Ammarnäs någon vecka varje sommar. Han kan få hjälp av släkt och vänner 

på plats i Ammarnäs med såväl uppbyggnaden som den framtida skötseln av trädgården. 

Han ser inga problem att få lämplig arbetskraft för projektet. Detta är en viktig förut

sättning för projektets långsiktiga överlevnad. 

Vi ser det som att hela projektet innehåller två huvudgrenar. Den första är själva bygg

andet på platsen, både trädgård, infrastruktur på platsen (t.ex. gångar, parkering, sitt

platser) och utrymme för informationsvisning/utställning, samt framställande av infor

mation. Den andra är planering och genomförande av arrangemang i trädgården, både i 

Ammarnäs och utanför orten.

Därför föreslår vi en uppdelning i två projekt: 

Byggandet av trädgård och tillverkning av informationsmaterial (utställning, folder 

m.m.) ska ske som ett restaureringsprojekt med Anders Berglund som fastighetsägare 

som projektägare. På så vis underlättas både planeringen genom att inte blanda in för 

mycket annat, och frågan om finansieringen för projektägaren. Vi skulle då assistera 

honom både med planering, växtframskaffning och skötselplan, samt ansvara för fram

ställande av informationsmaterial.

Den rena arrangemangsdelen skulle vi med hjälp av Elisabet Alnerson driva som ett eget 

projekt som tidsmässigt naturligtvis synkroniseras med byggandet. 
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Tidsperspektiv

Växtsäsongen i fjällen är kort och intensiv, och det gäller att utnyttja denna tid maxi

malt. Vi föreslår därför att projektet startar snarast möjligt under sommaren 2011, och 

pågår till och med sommaren 2013. Projektet löper alltså under två år, men skulle där

med kunna innefatta tre växtsäsonger, något som vi anser är mycket värdefullt för ett 

lyckat genomförande av projektet.

Första säsongen 2011 inriktas på röjningsarbeten. Under 2012 kan anläggningsarbeten 

pågå, tillsammans med fortsatt röjning. Första arrangemang kan genomföras 2012. 

Under 2013 kan en återinvigning ske.
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Avslutning och sammanfattning

Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs började växa fram från 1920-talet och bestod fram 

till 1970-talet. I denna blomstrande lustgård mitt i den karga fjällmiljön fanns det tusen

tals växter. Trädgården var vida berömd på sin tid och lockade många besökare. Sedan 

har den förvildats och långsamt försänkts i en djup törnrosaslummer. Många är det som 

hyst en önskan om att åter kyssa liv i denna magiska trädgård, och denna förstudie visar 

på hur denna vision skulle kunna förverkligas.

Blomster-Lottas trädgård har unika kvaliteter som gör den kvalificerad att åter bli ett 

trädgårdsbesöksmål utöver det vanliga. Förutsättningarna för någon form av rekonstruk

tion är utomordentligt goda, något som grundas på 1) själva trädgården med dess 

historia, rika dokumentation och de rester som ännu återstår 2) en ägare med intresse, 

vilja och kunskap för att genomföra projektet 3) stort engagemang och stöd från 

byborna och 4) att en rekonstruktion passar in i och kompletterar andra projekt och 

satsningar i Ammarnäs. 

Målet ska vara att restaurera och bevara så mycket som är möjligt, och att komplettera 

och utveckla trädgården. Det fysiska byggandet och restaureringen i/av trädgården är 

bara en del av ett restaureringsprojekt. Information om och olika aktiviteter med träd

gårdstema tillkommer i syfte att förankra Blomster-Lottas trädgård på orten och för att 

skapa ett nytt och intressant utflyktsmål för besökare. 

Syftet ska vara att förmedla berättelsen om en makalös trädgård på en osannolik plats 

genom t.ex. utställning och guidningar; att framhålla växterna som härdar ut under 

tuffast möjliga förutsättningar genom att röja, jordförbättra, återplantera och skylta 

upp växter; samt att visa trädgården som social mötesplats genom att skapa sittplatser 

och genomföra arrangemang.

Restaureringsprojektet delas upp i två delar. Ett projekt som inriktas på fysiska bygg

nads- och restaureringsåtgärder samt informationsframtagning, och ett projekt som 

inriktas på arrangemang. De båda delarna synkroniseras tidmässigt med varandra.
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Bilagor 

1. Inventeringsrapport 28/7 2008

2. Inventeringsrapport 2009-07-15

3. Inventeringsrapport 2010-06-21

4. Inventeringsrapport 2010-07-20

5. Lista över växtfynd

6. Karta över fastighetens placering i Ammarnäs och uppgifter om fastighetsägare

7. Ritning över fastigheten 1:28

8. Skisser 

9. Exempel på avtal fastighetsägare 
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Bilaga 1:  Inventering i Blomster-Lottas trädgård, Ammarnäs, Sorsele 28 juli 2008

POM:s lokalkod: MMA20080728-01-1—3

Medverkande

Mariana Mattsson och Reginald Scholz, rosinventerare; Elisabeth Alnersson, perenn

inventerare; Hillevi Wadensten, Västerbottens museum; Elisabeth Oscarsson, brors

dotter till Blomster-Lottas man Oscar (och skötte Blomster-Lotta när hon blev gammal).

Historia

Blomster-Lotta, Charlotta Berglund f. Stenmark, var född 1890 i Tärna. Hon gifte sig 

med Oscar Berglund och kom till Ammarnäs 1920. De fick 4 barn. Men redan 1930 dog 

Oscar och Lotta blev ensam att försörja sig och barnen på ett litet jordbruk. Lotta sålde 

ibland grönsaker.

Trädgården växte fram i samarbete med sonen Alfred. Han var mycket språkintresserad 

och genom hans brevväxlingar kom fröer från alla jordens hörn. Folk kom långväga ifrån 

för att besöka den märkvärdiga trädgården. En telefonist från Sorsele berättar att det 

kunde ringa folk söderifrån som undrade vart Blomster-Lottas trädgård låg! (ta bussen 

till Ammarnäs, där vägen slutar bor hon, löd svaret). Lotta tog emot turister från 

Ammarnäsgården, och sålde kaffe och våfflor samtidigt som hon visade trädgården. 

Lotta var utåtriktad och bra på att marknadsföra sig, Alfred var en god trädgårds

mästare, och tillsammans skapade de en fantastisk lustgård på en osannolik plats. Alfred 

flyttade senare till Skåne. Lotta dog 1974. Gården ägs numera av sonsonen Anders.

Speciellt med trädgården

Trädgårdshistorien i Västerbotten är mycket kort och antalet trädgårdar relativt få, men 

här finns en trädgård anlagd i yttersta fjällvärlden, vacklande på gränsen av zonkartans 

zon 8. Här har funnits mängder av växter, varav dessvärre de flesta är borta idag. Men de 

växter som finns har definitivt bevisat sin härdighet. Bevarande och spridande av växter 

med denna proviniens skulle vara en tillgång för POM.

För att vara en trädgård i Lappland finns ovanligt mycket dokumentation i form av 

fotografier. En riktig skatt! Utifrån fotografierna kan många växter identifieras. 

29



Eventuellt kan information om fröer finnas hos Alfreds son Anders, t.ex. bevarade kuvert 

och korrespondens.

Allmän beskrivning av platsen

Ursprungshuset nedbrunnet. Idag står en mindre stuga på platsen, samt en lagård. 

Platsen igenväxt med ängsväxter och sly. Platsen har varit hårt betad av hästar under 

flera års tid. Det är troligt att man med några års insatser av försiktig röjning och vård 

skulle kunna väcka växter och slumrande fröer till liv, som idag inte har en chans att 

tränga igenom ogräs och sly.

Gamla murar kan ännu skönjas, och terrasser mitt framför husets ingång finns kvar under 

växtligheten. Det är tre terrasser, med en trappa uppför sluttningen i mitten. Mellan hus 

och terrasser finns ett dike.

Växtfynd

På nedersta terrassen till höger, tätt tryckta närmast trappstegen, hittar vi en liten 

planta av bergenia samt av ormrot. På vänster sida vid trappstegen växer älggräs, och 

närmast trädkanten finns ett vinbär samt en bergsros. På andra terrassen, höger sida, 

växer vresrosor med runda nypon. Ovanför den tredje terrassen hittar vi tibast samt 

ormbunkar. I ytterkanten mot skogen till höger av nedersta terrassen växer balsam

poppel.

Mellan stugans baksida och lagården finns lärkträd, cembratall och blågranar, troligen de 

som kan ses på gamla foton, där Blomster-Lotta står bredvid träd som är knappt större 

än henne själv. Och hon var liten till växten...

På baksidan hittas också vänderot och riddarsporre, samt flera syrener. En lila

blommande, troligtvis ungersk syren. En annan rosa syren med mycket stora blad, 

tunnare än den ungerska.

I övrigt finns följande växter:

Toppklocka, trädgårdsstormhatt, gulmåra, brännässla, nordisk stormhatt, smörbollar, 

någon form av nyckel-orkidé, kanelrosor, johannesört, daggkåpa, kvanne och ev. körvel 

och björnloka.
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Vid sommarlagård

Ett stycke längre in i skogen finns ytterligare en stuga, här låg en sommarlagård. Längs 

vägen finns ett antal lärkträd, bl.a. en med hängande, sirliga grenar. Även här finns 

balsampoppel. Ett flertal blågranar finns (ev. Abies?). Mellan några blågranar hittas en 

liten lönnplanta, ca 1 meter hög (om några år har blågranarna troligen dräpt den). Här 

finns också slåtterfibbla, midsommarblomster, pestskråp och renfana. Vid grindhålet 

växter bergsros och vresros, torta samt rabarber. Alfred (f. 1919) var trädintresserad, 

det är han som har planterat träden här. Här finns också en ”runsten” som Alfred gjort. 

Elisabeth Oscarsson berättar att Alfred bl.a. varit i Tjeckoslovakien, det bör ha varit på 

40- eller 50-talet, i alla fall efter kriget. Det är sonen Anders som nu har stugan.

Bildmaterialet

Utifrån bilder kan man tydligt identifiera följande växter: Brandgul lilja, knäa, 

Cembratall, blågranar, lärk, bukettanemoner i flera färger (de Caen-typ), stormhatt, 

riddarsporre, flikrabarber (Elisabeth Oscarsson har en planta härifrån), äppelträd, Prins 

Gustafs öga, sibirisk nunneört, sibirisk vallmo, kattfot, jättevallmo, pion. På bilder 

inomhus ser man bl.a. liljor och monstera.

Sammanfattning

Trädgården, eller resterna av den, behöver närmare inventeras, växter korrekt 

identifieras. Försiktig röjning skulle vara önskvärd. Vissa växter behöver tas omhand för 

att kunna bevaras på sikt. Bildmaterialet behöver granskas närmare. Kontakt med 

Alfreds son bör tas för att komplettera dokumentation t.ex. av bevarade brev. Återbesök 

vid en tidigare tidpunkt vore önskvärd.
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Bilaga 2: 2009-07-15 Inventering Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs 

Träff med Anders Berglund

Den här gången ska vi träffa Anders Berglund, son till Alfred och sonson till Blomster-

Lotta. Anders bor i Skåne men är uppe tillsammans med sina barn för några veckors 

semester. Anders minns från sin barndom att det var jätteroligt att komma hit, han fick 

vattna i trädgården och det fanns massor av gamla grejer. Anders har med sig mängder 

med gamla bilder. Vi får också ta del av en skriftlig berättelse som Anders har antecknat 

från samtal med faster Ingrid, om livet på ”Blomsterhem”. Enligt Anders och utifrån 

Ingrids berättelse levde man i ren misär under 30-talet, när Oscar dött och barnen fick 

sköta sig själv en hel vinter då Lotta var borta ett halvår på sjukhus.

Anders berättar om Alfred (f 1919) att han var intresserad av växter från bergsområden i 

världen. Hans brevväxling kunde leda till att han fick en hel cykelkorg full med post. 

Under kriget kom folk från Norge, och Alfred var den som kunde prata med dem. 

Alfred flyttade 1959 till Skåne och gifte sig. Då och en bit in på 60-talet var trädgården 

som finast. Lotta dog 1974 (det finns bilder med flaggan på halv stång), men hade då 

levt några år i Sorsele på ett boende. Sonen Gustav (f 1927) bodde kvar, han var gamm

pojk. Trädgården brydde han sig inte om, men han gjorde ett ”reservat”, som vi förstår 

det med träd, fast detta har nu växt igen med skog. Systrarna Ingrid och Hedvig flyttade 

också, en bodde nära Storuman och den andra först till Umeå, sen till Uppsala. Gustav 

dog 1981, han brann inne när huset brann upp. 

Alfred skrev en del frilansartiklar och körde ut tidningar. Han brevväxlade, men var 

annars tystlåten – Anders menar att det var brist på social kompetens. Men han reste en 

del, 1947 till Tjeckoslovakien och 1948 till Polen (enligt tidningsartiklar på stipendier 

han fått). Han anlade en likadan trädgård i Skåne, han körde liksom sitt eget race. Frö

odlingar hade han både inne och ute. Men trädgården i Skåne försvann den också och 

finns inte kvar.

Man hämtade jord från fårkammaren till trädgården. En bild från 1939 visar högbäddar 

och den första terrassen. På en annan ser man Lotta med skurhink och bergenia i 

bakgrunden. Sibirisk nunneört och smörboll växer närmast huset; jättevallmo, vårkrage 
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och aklejor samt krolliljor, kungsljus, toppklocka och plymspirea. På en bild öster om 

huset syns sibirisk vallmo, blad av Jakobs stege, blommande gräslök och enkel pion 

(rosen? Sibirisk?) – och något som ser ut som en ekbuske! Det ser ut som att rosorna har 

bildat en häck och har varit en gräns ”uppåt” eftersom ett staket med en vit grind fanns 

bakom dem. Silverarv växer längs hela nedersta muren på ovansidan huset. Även 

inomhus fanns blommor: svärmors tunga, fikus, palm och rumsgran finns på en bild.

Sommarlagården styckades av och såldes till en konstnär, Johannes Wagnstedt. Han kom 

in i bilden på 40-talet. Från början var gården 25 hektar. Nu är den delen såld igen, för 

ca 2 år sedan, till några från Luleå. För 15 år sedan användes Lottas trädgård som 

hästbetesmark, vilket förstås förstörde många växter som kan ha varit kvar i marken.

Anders skulle önska att det kunde komma besökare igen till Blomsterlottas trädgård. 

1970 gjordes ett förslag till restaurering, men det blev aldrig förverkligat. Alfred dog 

1993. Han ligger begravd på kyrkogården i Ammarnäs, tillsammans med Lotta, Oskar och 

Gustav. Framför graven blommar en bergsknäa. Vi går runt i trädgården, vadar fram 

genom havet av blommande stormhattar och hundkäx. Vi tar med plantor av bergenian, 

ormroten och balsampoppeln.

Träff med Annika Grundström

Vi passar också på att träffa Annika Grundström som har gamla växter från Lottas träd

gård: spirea (topp- eller kvastspirea), en knäa och plymspirea. Samt kirskål, som Lottas 

son Gustav gav till Annikas mamma med orden: här ska du få något som inte dör. Annika 

har också andra gamla växter: en blåvit stormhatt från 1930-talet från pastor Haglund 

från Småland. En munkrenfana från en ödegård på 30-talet som tillhört Emanuel Frisk i 

Böjnäs, Ransaren. En praktbetonika från farmor Ida. Och en rosenpelargon från 1930-

talet från barnmorskan Hedda Johansson i Övra Sandsele, som vi får med oss en planta 

av. Vi bestämmer att vi ska komma tillbaka på försommaren nästa år för att hämta 

plantor av perennerna, det är lättare att gräva innan de har hunnit växa sig så stora och 

kraftiga på säsongen.

Annika visar oss också Altaigranar, som Olof Rune (grundare av Fjällbotaniska Trädgården 

i Hemavan) funnit här. De frösår sig också. 
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Bilaga 3: Inventering Ammarnäs 2010-06-21

Besök hos Annika Grundström

Annika har plymspirea, knäa och spirea (topp- eller kvastspirea) som kommer från 

Lottas. Ute på ängen finns ett område med kirskål - Annikas mamma fick plantor av 

Lottas son Gustav, med orden ”Här ska du få nåt som int' gå' å dräpa”. Någon kirskål har 

vi däremot inte hittat uppe hos Lottas.

Annika har även andra gamla växter. En munkrenfana från 1930-40-talet, som kommer 

från Emanuel Frisk i Böjnäs, Ransaren i Kultsjödalen. En praktbetonika från farmor Ida 

Grundström. Samt en blåvit stormhatt som kommer från pastor Göte Haglund. Han kom 

till Ammarnäs 1934, och stannande till kring 1940. Han skrev böcker, förutom ”Folk i 

Fjällby” som vi tidigare stiftat bekantskap med och där han skriver om Lotta och hennes 

trädgård, även ”Samer till fjälls” och ”Ammarnäsborna och deras jaktmarker”. Denne 

Göte Haglund är densamme som blev initiativtagare till Göteborgs Rosarium, så hans 

koppling till Ammarnäs är verkligt intressant! 

Annika berättar en historia om prästen Spinell som var på besök hos Lotta (han påstår 

att det fanns 1200 arter i trädgården) tillsammans med bl.a. biskopen. Lotta stegade 

före och berättade om trädgården, och vände sig om och sa till biskopen: ”Om biskopen 

hade varit bättre på latin hade jag bättre kunnat förklara”. Lotta var minsann inte den 

som saknade ord...!

Annika odlar också en gammal mandelpotatis som gått i arv från hennes farfar (f 1894). 

De är köldtåliga, kraftigt gula, har en genuin smak och är inte så mjölig. Avkastningen är 

15% högre. De odlas 2 rader tillsammans, och sätts alltid första helgen i juni. 

Vi får med oss plantor av alla växterna. Och Annika bjuder oss dessutom på gompa!

I Blomster-Lottas Trädgård

Detta år besöker vi trädgården tidigare på säsongen för att kunna upptäcka växter som 

vi tidigare missat eftersom gräset växt sig högt då. Och vi gör en del nya fynd, bl.a. 

hittar vi vitsippor vid lönnen vid sommarlagården, och där växer även tibast och 
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rabarber. Den spirea som Annika Grundström har, hittar vi också där i närheten, i 

terrassen/röset mot huset.

Vi hämtar en del belägg från trädgården, bl.a. stormhatt. Under en stor gran på 

nedersta terrassen till vänster hittar vi en ynklig planta av blåsippa. Vi lyckas försiktigt 

lösgöra en rotbit utan att behöva lyfta upp hela plantan. Vid högra terrassen växer 

riddarsporre. Inkilad i muren vid den rosa syrenen och rosorna på nedsidan huset, växer 

något som påminner i utseendet om dårört eller vallört. Det är endast ett exemplar. 

Inga blommor, endast bladverk.
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Bilaga 4: Inventering Ammarnäs 2010-07-20 

Återbesök i Lottas trädgård

Vi besöker trädgården på nytt, denna gång tillsammans med Henrik Morin, projektledare 

för Rosuppropet, som ska hjälpa oss med identifiering av syrener och träd. Syrenerna 

skulle kunna vara Syringa josiflexa. Henrik fotar och tar belägg för att pressa, för att 

konsultera en expert på syrenområdet. Vi tar sticklingar av syrenerna för att försöka 

rota dessa, då tidpunkten just nu är lämplig för detta. Likaså tar han kottar av de olika 

lärkarna för att undersöka dessa närmare.

I slänten ovanför huset identifierar Henrik de ormbunkar som växer där. Det är del 

träjon, men också hultbräken, majbräken och kalkbräken.

Några av granarna tror Henrik kan vara Nordmansgran; kanske kaskadgran (Abies 

procera), eller silvergran, Abies nobilis. Även dessa måste undersökas närmare för att 

kunna artbestämmas.

Vid lönnen: Den lågväxande busken med mjuka blad identifierar han som alm. I närheten 

finns rabarberplantor som liknar Elmblitz. I stenröset bakom lönnen, närmare huset, 

växer ett buskage av topp- eller klasespirea. Vi tar med en bit av rabarbern.

Träff med Elisabeth Oskarsson

I boken ”Folk i Fjällby” berättar Göte Haglund att Alfred skulle ha fått inspiration till 

trädgården från Ludvig Grundström, som bodde på norra sidan älven. ”Samma år som 

hans far dog var det en ovanligt fin sommar. Hos Ludde hade han sett rabatter med  

blommor som han aldrig sett förr. Han började gräva och bygga terrasser av  

skiffersten.” Vi frågar Elisabeth om Ludvig. Han var född omkring 1880 och gift med 

byns lärarinna, hon var en elak typ. Om Göte Haglund berättar hon att han var hennes 

konfirmationspräst och att han hade en riktig trädgård med terrasser.

Rosinventering på byn

Vi åker runt i byn, tittar på Potatisbacken och inventerar de rosor vi ser i byn. På 

Strandvägen 20 hos Lillemor Strömgren växer ett bestånd av bergsros, Rosa pendulina. 
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Framför bagarstugan en röd vresros, Rosa rugosa. Längs Tjulträskvägen ser vi en daggros, 

Rosa glauca. Och på Strandvägen 18 hos Lasse Strömgren blommar en Örträskros, som 

bara är 2-3 år gammal men en fin buske. SVT:s Västerbottensnytt, som är i Ammarnäs 

den dagen, kommer och gör ett inslag därifrån.

”Kom-och-visa”-aktivitet på Ammarnäsgården

På kvällen har vi arrangerat en ”kom-och-visa”-aktivitet på Ammarnäsgården tillsam

mans med Naturum. Drygt 20 personer dyker upp! 9 av dem har rosor med sig, totalt är 

det 16 rosor: mest bergsros, enkel och fylld kanelros och en vit vresros, men 2 är intres

santa att följa upp, varav den ena definitivt är unik: Ammarnäsrosen, som vi tidigare 

hittat uppe hos Blomsterlotta. Efter att vi kastat ut en förfrågan, så kommer det fram 

att det nog också ska finnas en Finlands vita ros på en gård i Norra Ammarnäs, på andra 

sidan älven. Därmed finns många bra rosor representerade i Ammarnäs.

Uppföljning i byn

Dagen efter är det dags för uppföljning. Hjördis Ottosson, som har den vita pimpinell

rosen, berättar om Ludvig. Han lär ha varit en sluten person, inte utåtriktad som Lotta 

utan mera som Alfred. Det visar sig att han hade en trädgård gynnsamt belägen mot en 

bergvägg, ungefär som Fårkammaren. Hjördis visar vägen så vi traskar dit, genom häst

hagar och vattenfyllda diken. Platsen är nu igenväxt med höga träd, men en syrenbuske 

klänger sig kvar mot berghällen! Ludvig dog i början av 50-talet. Hans dotter bodde i 

Gäddede, och brukade komma med växter. Helena Ifrig, som nu äger Ludvigs gård, visar 

oss gården. Växter som Helena tror är gamla är toppklocka, brandgul lilja, ljusgula 

narcisser, blåvit akleja och gräslök. En vinbärsbuske ska vara från 40-talet.

På gården hittar vi ett praktexemplar av bergsrosen. På granngården, hos Berit 

Grundström, finns ett stort bestånd av Ammarnäsrosen. Bladen är tydligt vresroslika, 

men vi hittar typiska kanelrostaggar. Blomman har en vacker klockform och starkt rosa.

När det är dags att lämna Ammarnäs hittar vi äntligen prästgården där Göte Haglund 

bodde. Det visar sig finnas terrasser även här, och växter! Eftersom ingen är hemma får 

en närmare undersökning vänta till nästa besök i Ammarnäs.

Ammarnäs är en skattkista – bakom varje buske döljer sig en trädgård...
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Bilaga 5: Växtfynd i Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs

Befintliga växter i den nuvarande trädgården:
Bergenia (insamlad)
Ormrot (insamlad)
Älggräs
Vinbär
Bergsros
Vresrosor med runda nypon ”Ammarnäsrosen” (insamlad, MMA20080728-01-3)
Tibast
Ormbunkar
Balsampoppel (insamlad)
Lärkträd, olika arter och sorter
Cembratall 
Blågranar/ädelgranar ur Abies-släktet
vänderot
Riddarsporre
Syren, rosa (insamlad – rotskott och sticklingar)
Syren, lila (insamlad – rotskott och sticklingar)
Toppklocka
Trädgårdsstormhatt (insamlad)
Gulmåra
Brännässla
Nordisk stormhatt
Smörbollar
någon form av nyckel-orkidé
Kanelrosor
Johannesört
daggkåpa
kvanne 
ev. körvel
björnloka
Oidentifierad växt – dårört? Vallört?
Blåsippa

Befintliga växter vid sommarlagård:
Blågranar/ädelgranar ur Abies-släktet
Lärkar, olika sorter och arter
Balsampoppel
Bergsros
Lönn
Rabarber (insamlad)
slåtterfibbla
midsommarblomster
pestskråp
renfana
vresros
torta
vitsippor
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tibast
Spirea (topp- eller klasespirea)

Växter med ursprung i Blomsterlottas trädgård, bevarade på andra ställen och 
insamlade:
Flikrabarber (Elisabeth Oskarsson)
Plymspirea (Annika Grundström)
Knäa (Annika Grundström)
Spirea, topp- eller klasespirea (Annika Grundström)
Kirskål (Annika Grundström)

Växter som har funnits i trädgården, identifierade på bilder:
Brandgul lilja, knäa, cembratall, blågranar, lärk, bukettanemoner i flera färger (de 
Caen-typ), stormhatt, riddarsporre, flikrabarber, äppelträd, Prins Gustafs öga, sibirisk 
nunneört, sibirisk vallmo, kattfot, jättevallmo, enkel pion (rosen? sibirisk?), smörboll, 
vårkrage, aklejor, krolliljor, kungsljus, toppklocka, plymspirea, blad av Jakobs stege, 
blommande gräslök – och något som ser ut som en ekbuske! Blad och frökapslar av 
överblommade tulpaner.

Det ser ut som att rosorna har bildat en häck och har varit en gräns ”uppåt” eftersom 
ett staket med en vit grind fanns bakom dem. Silverarv växer längs hela nedersta muren 
på ovansidan huset.

På bilder inomhus ser man bl.a. liljor, monstera, svärmors tunga, fikus, palm och 
rumsgran.

Växter som omnämnts i artiklar om trädgården:
Herkulesörten, prydnadsrabarber, kungängslilja, fjällbrud, Kung Karls Spira, tusensköna, 
lavendel, ”Juda konungens krona med 10 blommor”, orkidéliljan, paraplyblomman, 
brudspirea, snöklocka, rosenbuskar, ädelgran, tall, balsampoppel, sibirisk lönn, syrener, 
äppelträd (ur tidningsartikel)

Råg, fjällgentiana (Göte Haglund)
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Bilaga 6: Karta över fastighetens placering i Ammarnäs och uppgifter  
om fastighetsägare

Fastighetsägare:

1:28 ('Blomsterlottas') Anders Berglund

1:6 Osvald Jonsson, Ammarnäs 

1:14 ('Sommerlagårn') Bo Valter Sundström, Majorsg 9 B, 976 31 Luleå, 070-650 29 06

1:43 (del av arboretum) Sven Tomas Boström, Näs 224, 88 291 Långsele, 070-541 32 99
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Bilaga 7: Ritning över fastigheten 1:28
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Bilaga 8: Skisser
Befintliga objekt
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Planerade åtgärder
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Planteringsexempel:
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Bilaga 9: Exempel på avtal fastighetsägare

45


	Bakgrund
	Frågeställningar för förstudien
	Förstudiens tillvägagångssätt
	Allmänna resultat
	Mål
	Projektets syfte och djupare intention
	Allmänt om fysiska åtgärder
	Konkret byggande och fysiska restaureringsåtgärder

	Informationsbehov och informationsåtgärder
	Skyltning/vägvisare
	Utställning
	Övrigt informationsmaterial

	Arrangemang
	Guidningar
	Konkreta arrangemangsförslag

	Ansvar och delaktighet
	Tidsperspektiv
	Avslutning och sammanfattning
	Bilagor 
	Bilaga 1:  Inventering i Blomster-Lottas trädgård, Ammarnäs, Sorsele 28 juli 2008
	Bilaga 2: 2009-07-15 Inventering Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs 
	Bilaga 3: Inventering Ammarnäs 2010-06-21
	Bilaga 4: Inventering Ammarnäs 2010-07-20 
	Bilaga 5: Växtfynd i Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs
	Bilaga 6: Karta över fastighetens placering i Ammarnäs och uppgifter om fastighetsägare
	Bilaga 7: Ritning över fastigheten 1:28
	Bilaga 8: Skisser
	Bilaga 9: Exempel på avtal fastighetsägare


