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Under sakkunnig ledning av slottets trädgårdsmästare och verksamhetsansvarige Eva Rosén fick vi en intressant 

information och rundvandring i trädgården kring slottet och en god redogörelse om vad som planterats i de 

olika sektionerna av trädgården. En del var inte ännu planterat men vi fick veta vad som till nästa år förväntas 

finnas i de olika landen. 

 

Vi började med att få en genomgång av vad som finns i den lilla trädgården till höger när man kommer fram till 

slottet, denna kallar vi Annexets trädgård. Fantastisk blomprakt trots att vi redan var inne i september. 

 

Varje vår bankar de gräsytorna dvs. sättstegen, på trappan för att den inte skall bli så flack och klipper den med 

handgräsklippare och sax under säsongen. Tanken med trappan är inte att man skall gå i den utan bara se den 

som en prydnad. Går gör man istället i stentrapporna vid sidan om grästrappan. 
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Vi tittade även på en del av slottets många fasadutsmyckningar på slottets huvudentrésida och fick en del 

förklaringar till vad de betydde eller symboliserade. 

 

I trädgården mot havet har man planer på att skapa en engelskinspirerad och -planerad trädgård. En så kallad 

knot garden, som de planerar att ha klart till 2017. Den finns på ritningar men vi tror inte att den varit plante-

rad. Det är däremot ett mycket viktigt inslag i en engelsk trädgård och kommer att tillföra väldigt mycket för 

besökarna, liksom de tidigare rabatternas de gjort! 

  

Bilden till vänster är från övre västra terrassen, med Janusstatyn. Den till vänster är en tidigare gräsyta de nu 

planterat in växter som skall ge en mjuk övergång från skogen till det strikta. 
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Rosenbågarna var på plats men ännu hade man inte fått upp några rosor utan såg fram emot nästa säsong för 

att då pryda bågarna med rosor. Rosorna och perennerna fanns dock på plats men var inte uppbundna då 

(20150902) eftersom bågarna skulle linolje-målas en gång till vilket nu är gjort. Nu är rosorna uppe! men 

rosprakten blir påtaglig först nästa år.(anm. 2015-10-31) 

 

Efter promenaden i slottsträdgården vandrade vi ner till Museet, dvs. huset Hemtrevnaden som nu nästan var 

färdigt som museum och vi tittade in och informerades även om de planteringar av nyttoväxter som planterats 

i den trädgården och vad som till nästa år också skulle komma att finnas i den. 
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Höstmötet avslutades sedan med kaffe och tillbehör i Storstugan och ytterligare intressant information. 


