
GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR

Gunnebo slott började byggas i slutet av 
1700-talet på uppdrag av köpmannen John Hall, 
som var en av landets rikaste. Arkitekt Carl Wil-
helm Carlberg ansvarade för uppbyggnaden av 
detta mycket moderna sommarnöje. Idag, drygt 
200 år senare, är anläggningen en av landets 
mest nyskapande satsningar, när det gäller åter-
skapande och bevarande av en historisk miljö.

Kring byggnaderna grönskar trädgårdar och 
park. På anläggningen finns tre typer av trädgår-
dar: engelsk park, formella trädgårdar och kök-
strädgårdar. Djurhållningen med kor och hästar 
påminner om den levande miljö, som fanns runt 
Gunnebo på 1700-talet och ingår i det krets-
loppstänkande som präglar verksamheten idag.

På anläggningen fortgår projektet ”Gunnebo åter 
till 1700-talet”, som omfattar restaureringar av 
slottet och parken, rekonstruktion av köksträd-
gårdarna, samt återuppförande av byggnader. 
Just nu är rekonstruktionen av orangeriet, där 
exotiska växter vinterförvaras, i full gång.

ETT BESÖK HOS OSS 

Området runt Gunnebo slott är ett kulturreser-
vat och erbjuder upplevelser för alla sinnen i 
ett historiskt landskap. Gunnebo trädgårdar är 
öppna varje dag, året om.

På Gunnebo finns många olika miljöer att 
uppleva och njuta av, så därför finns det, under 
höstterminen 2019, programpunkter i slottet, i 
parker och trädgårdar och ute i kulturreservatet. 

Större delen av september pågår Kulturgarantin 
för årskurs 3.

I Mangelboden kan ni också sitta och äta 
medhavd matsäck vid dåligt väder.

OBS! Vid dåligt väder eller sjukdom kan ert 
besök vid Gunnebo behöva ändra upplägg eller 
ställas in och flyttas till annan dag. Uppge gärna 
telefonnummer vid bokning för att vi enkelt ska 
kunna komma i kontakt med er i sådant läge!

 
Ett besök på Gunnebo är gratis för alla 
skolor och förskolor i Mölndal Stad.

Pedagogiskt  
program 

    

   HÖST/VINTER 2019



SENSOMMAR- GOTT

Vi går på jakt i köksträdgårdarna. Vi letar, 
luktar, smakar och njuter! Hur ser en  
kronärtskocka ut egentligen och hur 
luktar/smakar fänkål? Har vi tur så hittar 
vi någon av trädgårdsmästarna, som kan 
berätta något spännande.

 
Period: 14 augusti - 5 september
Mån-tors kl. 9:15 och 10:30
Ålder: Förskola och årskurs 0-3 
Plats: Utanför kaféet
Max: 30 deltagare

 
KULTURGARANTIN

 
Med kartans hjälp letar vi oss runt i  
trädgådar och parker. Vid olika stopp  
kommer omgivningarna till liv, genom filmer.  
Vandringen leder oss fram till lantgården 
och Mångfaldens träd.  
Schemalagd tid bekräftas på ”driven”. 
 
 
Period: 9- 26 september 
Mån - tors kl. 09.00 och 10.30  
Ålder: årskurs 3



VÄSEN OCH FASOR FRÅN FÖRR

Screem, skelett, pumpor. Hösten är det  
fasliga berättelsernas och upptågens tid. 
Vi har många egna läskiga varelser i den 
svenska historien, så som bäckahästen, 
vättar, troll och älvor! Berättelser om väsen 
och fasor tar oss genom slottet och upp på 
vindsvåningen. Vem vågar följa med?

Period: 14 oktober - 14 november
Mån-tors kl 9:15 och 10:30
Ålder: årskurs 0-6 
Plats: Slottets södra entré
Max: 25 deltagare
 

 

 

VEM BOR I STUBBEN? 

Runt Gunnebo Slott och Trädgårdar ligger 
länets första kulturreservat. Vi vandrar ut i 
kulturreservatet. I en stubbe bor någon, vem 
kan det vara? Vi samlar material i  
höstskogen och gör egna ”Lunkentussar”.

Period: 30 september - 21 oktober
Mån-tors kl 9:15 och 10:30
Ålder: Förskola och förskoleklass
Plats: Mangelboden
Max:30 deltagare



JUL PÅ GUNNEBO SLOTT

Kom i julstämning på Gunnebo Slott och 
Trädgårdar. I mangelboden improviserar 
tomtemor berättelser. I påsar och korgar 
lägger nissarna saker som berättelserna 
handlar om. Kanske har ni någon sak att 
lägga i? Nissar älskar sagor, kanske ni också 
gör det? Vi testar gammeldags julpyssel. 
 

Period: 25 november - 20 december 
Mån - tors kl. 09.15 och 10.30  
Ålder: 5-9 år 
Plats: mangelboden 
Max: 20 deltagare. 

 

INFORMATION 
Kontakt och bokning 
Har ni funderingar, idéer eller andra reflektio-
ner runt vad ni skulle vilja se eller göra,  
kontakta mig! 

Kajsa Lindgren, Gunnebopedagog:  
kajsa.lindgren@molndal.se  
Tfn: 0706-27 12 43 

Resa till Gunnebo  
Buss 753 stannar vid Kristinedal, intill Sten-
sjön. Därefter är det tio minuters promenad 
längs John Halls väg till Gunnebo slott. 

EN DAG I FAMILJEN HALLS  
SOMMASLOTT

Vi vandrar runt i familjen Halls sommarvilla 
Gunnebo. Mamsellen berättar om  
rummen och utsmyckningen, samt berättar 
hur det var att leva och bo i ett slott i slutet 
av 1700 -talet. Korsord som bygger på  
guidens berättande, görs på plats eller tas 
med. Ni kan också välja en mer ingående 
visning, som går att anpassa efter era behov 
och önskningar.

Period: 14 augusti - 19 december
Mån-tors: kl 9:15 och 10:30
Ålder: Förskola och årskurs 0-9 
Plats: Slottet södra entré
Max: 30 deltagare


