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Här kan du vara 
Sommaren 2020 bjuder vi in dig att skapa egna upplevelser och fina minnen hos 

oss. Här kan du vara och umgås med vänner och familj i en trygg, grön och 

inspirerande omgivning.  

 

Du kan unna dig något hos gårdens lokala företag som behöver dig mer än 

någonsin i år; hantverksbutiker, matställen, konstgalleri, Världsarvscentum, 

Lill-Babsmuseum, bageri och hälsoterapeuter.  

 

I trädgårdsparken finns prunkande odlingar som förändras med årstiderna och 

fina promenadstråk, picknickplatser och lekområde. 

Varsågod att hitta #dinplatspåstenegård 

 

Innan du besöker gården, gå in på  

https://stenegard.com/upplev-stenegaard/infoer-ditt-besoek/ och läs hur vi 

anpassat våra verksamheter, vilka öppettider och dagar som gäller i år för 

respektive aktör. Allt kan förändras med kort varsel och vi följer 

myndigheternas rekommendationer och råd kring Covid-19. Tillsammans gör 

vi besöken här trygga. 
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Ät ute! 
Både Gårdsrestaurangen och Havannas café har anpassat sina lokaler och har 

stora uteserveringar. De kommer även erbjuda take away och har allt du 

behöver för en god och mättande picknick, snabb lunch eller långfika.  

 

Stenegårds trädgårdspark har picknickplatser för alla. Gillar du att slå dig ner 

på en bänk i skuggan med en kopp kaffe eller hitta en glänta i skogen för 

lunchen? Kanske är du typen som vill breda ut stora filtar på gräsmattan och slå 

läger för hela dagen – varsågod att hitta #dinplatspåstenegård 

 

 

Lek tillsammans 
Vårt lekområde i trädgårdsparken är perfekt för dig med spring i benen och sol 

i sinne. Utomhusleken är öppen, djuren flyttar in som vanligt och 

trädgårdslabbet är igång för alla små trädgårdsmästare. Lekstugorna är tyvärr 

stängda i år och vi har skärpt rutinerna för städ, desinfektering och handtvätt.  

Det kommer erbjudas massor av kul för barn i förbokade mindre grupper 

tillsammans med Estrad Ljusdal och Kulturkossan, Bilda med flera.; Kreativ 

verkstad, Danslek, Dansläger och Filmläger. Håll utkik på vår hemsida och 

Facebook för mer information. 
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Nyhet från Kulturföreningen Scensation 

sommaren 2020 
Kulturföreningen Scensation hann bara presentera sitt drömprojekt, 

teaterföreställningen ”Till Sagaliden” som skulle framföras på Hälsinglands 

Träteater i sommar, innan Coronapandemin slog till i världen och 

föreställningen fick flyttas fram till sommaren 2021. Men Scensation vill inte 

vänta overksamma ett helt år så redan i sommar bjuder de på ett nyproducerat 

ljudverk ”En vandring till Sagaliden - På promenad med Ingrid Lindahl” som 

man kan uppleva via sin egen mobiltelefon under en promenad på Stenegård.  

Om ljudverket: 

Låt dig färdas bakåt i tiden. I ett nyproducerat ljudverk tolkar Kulturföreningen 

Scensation historien på sitt alldeles egna fantasifulla sätt. Med endast en telefon och ett 

par hörlurar kan du i år gå på promenad med Ingrid Lindahl. Pigan och spelmannen 

som gick sin egen väg och trotsade sin tid. Som en sann bärare av berättartraditionen 

kommer hon dela med sig av sin historia. Kanske är det du som för den vidare?      

Premiär 15 juli  

Spelas mellan 11.00 – 15.00   

Kostnad: 50 kr  

Ca 30 min  
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Vi håller öppet ännu mer!   

Kulturkossan sommaren 2020 
Inget är som vanligt och vi vill inte tillbaka till som vanligt! 

I sommar tar vi ställning för förändring. Alla inbjudna konstnärer och kossans 

kollektiv ger avtryck kring kvinnokroppen, rätt och fel, normer och längtan 

efter ett tillsammans! 

Jessica Hallbäck, Daniel Franzén och Koben är några konstnärer som gästar 

kossan! 

 

I sommar blir inget som vanligt, vi kommer hålla öppet för bokningar dygnet 

runt och köra livesändningar, filmer och podd i sociala medier.  

Vi kommer vara extremt digitala för er som vill kolla in galleriet från en 

parkbänk, ett fikabord eller en picknickfilt. Vi vill nå långt ut i världen! Och vi 

vill att ni ska kunna köpa konst från soffan. 

 

Ring så öppnar vi! 

Boka in en tid hos oss för max fem personer och ni får spendera en hel timma 

ensamma i våra rum! Vi har en anpassad betalstation, där ni gör i stort sätt allt 

själva. 

Vi erbjuder trygghet, lugn och mjuka värden. 

Vår verksamhet söker en ny långsiktig och hållbar framtid och ni är en viktig 

del av den. Kom och forma den med oss! Tillsammans lappar och lagar vi 

världen. 
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Trädgårsdsparken – för ögats fröjd, 

kroppens välbefinnande och själens ro 
Trädgårdsparken breder ut sig på andra sidan kullen med det gula lusthuset 

och Havannas Café, söder om den kulturminnesmärkta gården med sina 

byggnader från mitten på 1800-talet eller äldre. I trädgårdsparken kan du 

vandra bland ekologiska grönsaksodlingar, praktfulla rabatter med perenner 

och gammaldagsväxter, sommarblommor för ögats fröjd och en örtagård för 

kropp och själ. Utanför häckarna finns skogsgläntorna där vi år för år röjer fram 

nya stigar och strövområden.  

 

Örtagården på Stenegård skiljer sig från de flesta örtagårdar i landet genom att 

den är ordnad inte efter botanisk ordning med de latinska namnen utan 

växterna är ordnade i rutor efter vilken del av kroppen de traditionellt använts 

för att läka och lindra olika sjukdomar och krämpor. Här kan du hitta växter 

som användes, och delvis fortfarande används, inom medicin. Några rutor har 

andra teman som ”Brännvinsrutan”, ”Häxrutan” och ”Kvinnorutan”. Det finns 

35 rutor med ca 10 olika växter i varje. Sammanlagt ca 280 olika växter. 

Örtagården anlades av trädgårdsmästare Roland Karlsson på 1980-talet som en 

hyllning till gårdens grundare Julius Brun som var apotekare. 

 

Till högsommarsäsongen 2020 kommer vi märka ut platser och stigar för dig 

som vill fördjupa din upplevelse av trädgården inom temat Skogsbad, 

Mindfulness & Trädgårdsdopp. 
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Stenegård genom tiderna 
Stenegård har i tusentals år varit en plats där människor möts, tar en paus på 

resan. Här fanns gästgiveri på 1600-1700-talet. Det har varit en plats för odling 

av både jorden och människan och vi hoppas få fortsätta vara en viktig plats för 

människor i minst tusen år till.  

 

Just den här sommaren anpassar vi oss till gällande riktlinjer med anledning av 

Coronapandemin i världen. När alla evenemang nu ställs in så står gården kvar 

med sina kulturminnesmärkta byggnader, sin trädgårdspark med ekologiska 

odlingar, örtagård och strövområden. Julius Brun (1818-1901) grundade 

Stenegård som vi känner gården idag. Han påbörjade omvandlingen av gården 

1856 och det var ett omfattande arbete så pågick in till mitten av 1880-talet. 

Julius Brun var en riktig renässansmänniska, han var verksam som apotekare, 

politiker, affärsman, författare och filosof. 

Och förutom att bygga sitt mönsterlantbruk på Stenegård var han också med 

och inrättade Sveriges sista och enda Spetälskesjukhus på andra sidan älven i 

Järvsö 1867.  

 

I början av 1900-talet var Stengård centrum i Järvsö och på gården fanns 

förutom lantbruket även apotek, läkare, bank mm. Från 1930-talet fram till 1963 

drevs en hotellrörelse på gården. Ljusdals kommun har ägt gården sen 1969 och 

har tillsammans med förenings-, kultur- och näringsliv i bygden utvecklat 

platsen sedan dess.  
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Nya öppettider 2020 

 
Försommarsäsong 30/5-30/6 

Gårdsrestaurangen, Världsarvscentrum med Lilla världsarvsbutiken och 

Trädgårdsparken med lekområde har öppet dagligen 11-15 

Måbrabutiken har öppet vardagar 11-15. 

Kulturkossan tar emot bokade grupper. 

 

Högsommarsäsong 1/7-16/8, 11-15 

Gemensamt öppethållande. 

 

Sensommarsäsong 

Mer information kommer i juli. 

 


