Äppelträd som gav blommor men ingen
frukt, brandlilja och toppklocka var några
av de växter som Blomster-Lotta hade i sin
trädgård.

Ammarnäsrosen är en speciell
rossort med en utsökt vacker
klockformad blomma

Blåsippor och
vitsippor kan
man se här på
våren

Blomster-Lotta
Fjällhemman på Näsberget
Charlotta och Oskar Berglund bosatte sig på fjällhemmanet vid 1920-talets början. Detta var en vacker
plats med utsikt över Tjulådalen. Ängar fyllda med
smörbollar, prästkragar och ängsklockor. Kor och får
i ladugården. Lotta blev änka 1930, att ensam försörja
fyra barn var inte lätt. Genom att sälja smör till prästen
och skolläraren fick hon fyra kronor i veckan.
När Ammarnäsgården startade sin turistverksamhet
kunde hon sälja grönsaker och jordgubbar.
Sommargäster och fjällvandrare serverades kaffe och
våfflor på fjällhemmanet.

Växter från hela världen
Sonen Alfred delade Lottas intresse för växter.
Alfreds stora intresse för språk gav honom
kontakter runt om i världen, och därmed frön och
exotiska växter. Terrasser byggdes med skiffersten.
Från platser utmed fjällsluttningen med rik växtlighet
hämtades jord till odlingarna. Från olika plantskolor
fick Lotta växter för att prova deras härdighet.
För varje år växte anläggningen och snart var
gården en blommande oas.

I dag
En del av de växter som fanns i trädgården finns
fortfarande på plats. I dag växer här ståtliga blågranar,
tallar och lärkträd.  Ammarnäsrosen blommar med sina
rosa enkla blommor bland brandlilja, riddarsporre och
toppklocka. På våren kan man se bergenian blomma,
men också blåsippor och vitsippor som normalt inte
trivs på dessa breddgrader.

Blomster-Lotta i sin trädgård i slutet av 1960-talet.
Akvarell Gun Lövdahl efter foto Anders Berglund.

Engelsk sammanfattning
Here was a garden with exciting herbs, trees and shrubs.

Flower-Lotta and her son Alfred cultivated plants from
around the world.  Alfred´s great interest in language
gave him contacts around the world, allowing access to
seeds and exotic plants. For each year the garden grew
and soon the farm was a blooming oasis. Some of the
plants that were originally planted in the garden is still
in place.
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Här fanns en trädgård med spännande
örter, träd och buskar. Blomster-Lotta
och hennes språkbegåvade son Alfred
odlade växter från hela världen.

