Sundsby säteri

Välkommen till

www.tjorn.se/sundsby

Öppet hela året
Park och naturstigar är till för alla och är öppna
dygnet runt. För information om aktuella
öppettider på säteriet: www.tjorn.se/sundsby
Fritt inträde, utom vid särskilda evenemang.
Guidningar på Sundsby Du kan boka guidade turer
året om. Sommartid är det guidningar för allmänheten
varje söndag.

För mer information

www.tjorn.se/sundsby
0304-601177, sundsby@tjorn.se

I museet finns ett tittskåp med luckor och
lådor där du kan utforska säteriets historia

Sundsby Gårdscafé - Restaurang & Butik Erbjuder
såväl lunch som fika. All mat tillagas från grunden och
kakor och bakverk bakas på plats i gårdsbageriet.
Säteriets matbröd går att köpa i Gårdsbutiken.
www.sundsbygardscafe.se
0304-666300, info@sundsbygardscafe.se
Möteslokaler Det finns flera möteslokaler av
varierande storlek som finns att hyra för mindre
grupper. Lokaler bokas i gårdscaféet.
Sundsby Vänförening 0704-563074
ordf@sundsbyvanforening.se

Turistinformation finns på Sundsby säteri.
Mer information på Tjörns turistbyrå, Skärhamn:
0304-601016, turistbyran@tjorn.se

Kom till Sundsby och låt dig
hänföras av historiens vingslag,
den vackra trädgården eller en
promenad i skogar och berg!
Avsluta med en kopp kaffe och något hembakt från
gårdscaféet. Sedan lär du lova dig själv att komma
tillbaka till denna mytomspunna plats – för på
Sundsby finns alltid något nytt att upptäcka.

Från säteri till finfika i
gårdscaféet På Sundsby säteri har det

Sundsby säteri ligger på ön Mjörn i Tjörns
kommun i Bohuslän. Gården med den
omgivande parken ligger vackert inbäddad
bland lövskogar, havsvikar och berg.
Här är historien ständigt närvarande – på
promenaden längs den medeltida vägen eller
den gamla karpdammen, i huvudbyggnadens
gårdscafé eller Östra flygelns museum.
I mer än 320 år har säteriet varit utarrenderat och
få personer har tidigare haft möjlighet att besöka
området. År 2004 köpte Tjörns kommun Sundsby av
Kungliga- och Hvitfeldtska stipendiestiftelsen vilket
gjorde det möjligt att öppna säteriet som ett besöksmål
för allmänheten.
Bildtext: I museet finns ett tittJ lådor där du
skåp med luckor och
kan utforska säteriets historia.
Bildtext: Dramatiserad guidning
på Sundsby.
Bildtext: Trädgårdsmästarbostaden är en av de lokaler som kan
hyras för inspirerande möten.

Margaretha Huitfeldts
hem på jorden Sundsby har en lång

historia. Gården nämndes redan 1388. Margareta
Huitfeldt ärvde gården av sin mormor Gurun Green
1625 och flyttade dit tio år senare när hon gift sig med
den kungliga ämbetsmannen Tomas Dyre. De fick tre
barn som alla dog i unga år och Margareta blev änka
vid 43 års ålder.
Man kan ana att hon var förtvivlat ensam, men hon
blev också en av Bohusläns mäktigaste kvinnor. När
hon dog hade hon utökat sina egendomar till över 600
gårdar. Hon testamenterade sitt godsinnehav till en
stipendiestiftelse för att fattiga, unga bohuslänningar
skulle få möjligheten att studera. Donationen ger
än i dag över tre miljoner kronor årligen till mindre
bemedlade studenter i Västsverige.

Museum. I Östra flygeln finns ett litet museum
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som berättar om Margareta Huitfeldt och Sundsby
säteri. Med hjälp av interaktiva delar för både barn
och vuxna lotsas du genom den spännande historien.
För en ännu mer levandegjord historia passar du på att
gå med på en guidad tur eller komma hit på någon av
höstlovets dramatiserade vandringar. Då kanske du får
träffa något av spökena som lär finnas på Sundsby!

genom åren funnits många olika byggnader.
Huvudbyggnaden, där gårdscaféet finns i dag, har
stått där sedan 1787. Men huset som fanns där på
Margareta Huitfeldts tid brann ner 1720. I källaren i
dagens byggnad finns spår efter det gamla huset.
Förutom huvudbyggnaden finns också två flyglar,
magasinet, toalettbyggnaden, källarvinden,
stenmagasinet och vinkastet som bara det är värt
ett besök med sina gamla vinstockar. Byggnaderna
underhålls och sköts varsamt för att bibehålla den
historiska atmosfären som vilar över Sundsby.
Här är historien levande varje dag, året om.

En köksträdgård
för alla sinnen
Njut av grönskan och inspireras till egna odlingar när
du besöker köksträdgården på Sundsby. Trädgården är
en mötesplats för odlings- och matintresserade. Passa
på att fråga trädgårdsmästaren, som gärna visar vad
som växer i landen. Trädgården i dag vill knyta an till
den trädgård som blomstrade här för hundra år sedan.
Grönsaker som odlades då har tagits tillbaka. Här
växer till exempel gråärter, en historiskt viktig gröda
för Bohuslän.
De gamla grödorna kan också bli framtidens grödor
genom hur de odlas ekologiskt och energisnålt. För att
inte tala om alla nya färger och smaker som gömmer
sig därinne. Rosenböna, polkabetor och isört är bara
några exempel.

Hänförande
vandringsleder Det finns flera

vandringsleder av varierande svårighetsgrad i Sundsbys
omgivningar. Den längsta är 4,4 km. Lederna utgår
från parkeringen vid dammens södra del. Stigarna och
lederna erbjuder vackra vandringar med hänförande
utsikt och går genom varierande natur och växtlighet.
Här finns flera ”grottor” bildade av nerrasade stenblock
och från Solklinten syns Stigfjordens naturreservat.
Om du inte vill avsluta med en fika i gårdscaféet, finns
rast- och grillplatser längs flera av lederna.

Program hela året
Fira Norges nationaldag och
Margaretadagen Den 17 maj firas
traditionellt på säteriet eftersom
Sundsby har starka norska
kopplingar. Varje år firas också
Margaretas namnsdag den 20 juli.
Utöver detta anordnas en rad
olika evenemang och aktiviteter.
Iverdagen friluftsliv & marknad
Musik i parken På stora scenen
Gästspel På lilla scenen
Dramatiserade vandringar
Arkeologidagen
Skördehelgen
Julmarknad
och mer!

