
 

 

KARLBERGSGÅRDEN - solstrålekvarteren 

Lapplands kulturbotaniska trädgård är klonarkiv för åtta olika 
mandatsorters rabarber, varav sex stycken växer framför 
Karlbergsgården och två bakom Ruselegården. Innergården framför 
Karlbergsgården har den ovala formen av en samisk trumma. I mitten 
finns en romb som på trumman symboliserar solen och gångarna i 
gräset ser uppifrån ut som solstrålar. Här nedan står det kort om de 
rabarber som växer framför Karlbergsgården. För den som vill läsa mer 
så finns boken ”Kulturarvsväxter för framtidens mångfald” att köpa i 
Skogsmuseet/Huggarepokens entré.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mandatsortsrabarber ’Sätervallen’, SWE 406.  
1964 planterades rabarbern i Siv Johanssons trädgård men den 
kommer ursprungligen från en gammal trädgård sydväst om Storuman.  
 
2. Mandatsortsrabarber ’Karlsgård’, SWE 407. 
Tio mil utanför Lycksele på Karlsgården, Husbondliden växer denna 
planta. Den är från 30-talet och växte förmodligen redan där när Inga 
Irdalen kom dit som nygift eller så tog hon med sig den från sin 
barndomstrakt Gudhem, Västergötland. 



 

 

3. Mandatsortsrabarber ’Klok Gumma’, SWE 409.  
Linda Landin, Kvarnåsen, berättar att den här rabarbern kommer från 
hennes farmor i Lillögda som var en ”klok gumma” och använde växter 
till medicinskt bruk.  
 
4. Mandatsortsrabarber ’Polcirkeln’, SWE 413.  
Donatorn Annika berättar att de hade köpt en gammal prästgård i 
Harads, några mil söder om polcirkeln, och huset är från 1888. Ett 
rabarberstånd finns i trädgården som kan vara från förra seklets början 
eller mitt.  
 
5. Mandatsortsrabarber ’Lövlidens Sutton’, SWE 434. 
Rabarbern växer på en gård i Skansholms by i Vilhelmina kommun. 
Donatorn Nils-Eriks farmorsfar, Erik Adolf Edlund, som var 
trädgårdsmästare, flyttade till Lövliden, 2 mil från Skansholm 1928. 
Troligtvis är plantan från den tiden. ’The Sutton’ är en sort som 
lanserades 1893 i England.  
 
6. Mandatsortsrabarber ’Rusksele’, SWE 408. 
Rabarbern har donerats av Elisabet Alnerson, Lycksele och den växte på 
en ödegård i Rusksele vid Vindelälven där det tidigare funnits en 
köksträdgård. Rabarbern odlades av husmodern som dog 1936 då 
sonen tog över huset. Han dog 1943 och sedan dess har huset stått  
obebott.  
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