
 

 

VERKSAMHETEN I RACKSTADMUSEETS TRÄDGÅRD 2020 
 
 
Januari- februari 
 
Skötsel av krukväxter inomhus. Planering inför resten av året gällande trädgårdarna vid 
museet och på Oppstuhage samt innergården på museet. 
 
Beskärning av ett tjugotal äppelträd. Borttagning av döda stammar ur den stora 
häggmispeln vid gångstigen från parkeringen mot entrén. Föryngringsbeskärning av 
syrénhäcken och schersminbuskarna. 
 
Trädgårdsgruppen hade möte i februari och drog upp linjerna för trädgårdssäsongen. 
 
Arvika Kommun genomförde fällning av granar för att ge utrymme och ljus åt ädellövträd i 
skogsområdena runt museet och Oppstuhage. Ädellövträden och fruktträden får 
handtextade plåtskyltar med namn och sort. 
 
Mars-april 
 
Minimal verksamhet pga coronastängt. Skötte krukväxter och tog ett 70-tal sticklingar från 
dessa, som sedan såldes under sommaren. Skrev berättelser som följde med vid köp av 
de olika krukväxterna. 
Ett historiskt grundat urval av blom- och grönsaksfröer köptes in för försäljning. Sorter som 
funnits och finns i museets trädgård.   
 
En gemensam arbetsdag med fagning och krattning av museets trädgård genomfördes i 
slutet av april. Stora perennrabatten söder om Oppstuhage befrias från spjutbräken som 
brett ut sig. 
 
En risgärdesgård med borttagna grenar och kvistar anlades runt kompostplatsen. 
 
Maj 
 
Gick tillsammans med Olle från Nytomta igenom vilka gräsytor som ska klippas av robot, 
åkgräsklippare eller slås med lie på Oppstuhage och kring museet. Några utvalda ytor 
sparas för etablering av äng. 
 
Sydvästra hörnet i museets trädgård städades efter bygget av Klabbelagår’n, krattades 
och tillfördes tunt jordlager från komposten, i vilket det såddes ängsfröer. Den 
flerstammiga alm som växer i detta hörn sköttes om med nygjord stenkant och mera jord, 
där det också såddes krasse. 
 
Kryddlandet rensades, gödslades och såddes. En gammal bykgryta vändes rätt och fick 
jord och krassefrön. 
 
Plantering av balkonglådor och stora krukor till uteplatser med egna pelargoner, murgröna 
och luftliljor: allt från övervintrade egna plantor. 
 
Alla gammaldags rosor beskars av Rossällskapet. De fick också gödsel och stöttning. 



 

 

 
Sulvikingen drog ny kabel för robotgräsklipparen i museets trädgård. 
 
Juni 
 
Museet öppnade på midsommardagen. Utemöblerna togs fram. Städade innergården efter 
byggställningar och takomläggning. 
 
Rensade och luckrade stora perennrabatten vid RM:s entré samt runt uteserveringen. 
Ävenså perennrabatten vid möbelverkstaden och trädgårdsboden, lekstugans rabatter och 
bredvid gångstigen samt fyra stora rabatter vid Oppstuhage. 
 
Juli 
 
Utebänkar på innergården och uteserveringen oljades in. Skyltar till rosorna förbättrades. 
Bikuporna fick en skylt. 
 
Sommarjobbande ungdomar instruerades i omgångar att rensa grusplanen på 
Oppstuhage från ogräs, kantbeskära gräsmattor, ansa gräs runt buskar, träd och rabatter, 
beskära torra grenar ur klarbärsträd, ta bort sly från jordkällaren, klippa utblommade 
nepetan vid uteserveringen, flytta en grushög samt städa muren vid p-platsen från kvistar 
och skräp. 
 
Augusti 
 
Sortbestämning av äpplen och päron från RM och Oppstuhage på von Echstedtska 
gården. Pomologen Mattias Iwarsson kontaktar RM angående en tidigare okänd äppelsort 
som finns i museets trädgård. Viss beskärning av fruktträd. 
 
En slåtterdag anordnades då ängsytorna slogs med lie och räfsades. 
 
September 
 
Fogarna mellan betongplattorna på innergården rensades och dekoration installerades. 
Stenarna runt handikapparkeringen rensades från sly. 
 
Möte med trädgårdsgruppen. En gemensam lövkrattardag anordnades.  
 
Planterade narcisslökar i krukor för vårdrivning. 
 
Oktober-november-december 
 
Stängt pga corona igen. Utemöbler och bänkar togs in, klinkerplattor och takskiffer 
flyttades till trädgårdsboden i samband med städning av verkstaden. 
 
Robotklipparen kördes till vinterförvar och service. Samhall tog hand om lövkrattning. 
 
Perennrabatter klipptes ner och rensades. Balkonglådor och urnor togs in. Pelargoner 
ställdes på vintervila.  
 



 

 

Vinterdekorationer av mossa och granris tillverkades och placerades vid entrén. 
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