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Projekt: Barnens trädgård och snickeri 

(Diarienr: ÅLR 2018/4194) 

Reserapport för resan till Barnens trädgård i Karlslund herrgård i Örebro 

  
I projektplanen ingick också en studieresa till motsvarande besöksträdgård med tanken på att 
öka personalens kunskap om besöksträdgårdar. Den 31 maj 2019 åkte 4H:s ordinarie personal 
till Barnens trädgård i Karlslund herrgård i Örebro. Vi började resan med morgontur med färjan 
från Eckerö till Grisslehamn och sedan vidare med bilen till Örebro. Vi var framme på 
eftermiddagen och gick då en rundvandring för att se hur trädgården är uppbyggd samt 
samlade tips och idéer vad vi kan göra i vår trädgård vid 4H-gården.  

 

 

Trädgården var uppdelad i olika sektioner och det fanns infoskyltar vid ”varje avdelning” där 
det stod lite om ställets historia, vad man hade använt platser eller landet förut och vad gjorde 
man med dem nuförtiden.  
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Våren hade verkat vara lång i Örebro och det var en hel del växter som hade inte kommit igång 
ännu i köksträdgården eller de var inte ännu utplanterade, men på det sättet var det lätt att se 
former på odlingslådor och själva strukturen i trädgården. 

 

 
Vi promenerade runt hela trädgården, testade gå genom piltunnlar och labyrinten, provsatt 
vid Jättens bord och beundrade humleodling samt engelskaparken runt trädgården.  

 

Det fanns många byggnader på området, som hade olika sortens verksamhet. Där fanns bland 
annat ridanläggning, små butiker och verkstäder, museet, biodlarföreningen och herrgården 
med café samt utställningen Kretsloppslandet, som erbjuder lektioner om hållbar utveckling 
både lokalt och globalt för Örebro kommuns elever.  Hela området erbjöd mycket att se och 
göra för alla besökare, inte bara för barnen. 
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Mot kvällen for vi tillbaka närmare hamnen och övernattade i Uppsala, så att vi skulle lätt att 
hitta tillbaka till Grisslehamn och åka hem följande dag med första färjan tillbaka till Åland. Tur 
för oss att vi inte valde komma hem med kvällsfärjan på samma kväll, det visade sig att i sådana 
fall skulle vi ha inte hunnit till den eller annars skulle vårt besök i Barnens trädgård varit några 
timmar kortare än vad den var nu. Besöket i trädgården var givande och vi fick många nya 
idéer hur vi kan lägga upp strukturen i vår trädgård. 

 

 

 

 


