välkommen till
tjolöholms sagos tigar
Tjolöholmshalvön är känd för sitt rika djur- och växtliv.
Här erbjuds mängder av promenadstigar som passerar naturskyddade gammelekar, strandängar, utsiktpunkter, karga
klippstränder och lummiga ädellövsskogar.

Allm ogeby n

Med hjälp av den här foldern kan du upptäcka naturområdena närmast slottet. I skogarna finns fridlysta
växter och sällsynta djur. Havet ger en vacker vy och
inbjuder varma sommardagar till svalkande dopp. Mitt
i denna naturliga skönhet växer Tjolöholms slott upp ur
berget med sin tillhörande nationalromantiska by.
Stigarna är självguidande, vilket betyder att du längs
varje stig hittar stolpar med siffror. I den här foldern
kan du sedan läsa vad som finns att upptäcka vid varje
numrerad stolpe. Stigarna startar och slutar vid Slottsbutiken.

S lott sb ut iken

15
7

Vi tar tacksamt emot synpunkter på naturstigarna.Vad
fungerar bra? Vad kan göras tydligare? Kontakta oss gärna
på info@tjoloholm.se eller 0300-40 46 00. Den här broschyren går också att ladda hem på www.tjoloholm.se.
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1. Fru dicksons ky rks t i g

Bocken Bruses promenad fortsätter rakt fram på grusvägen, men för den som önskar ta en genväg genom
Riddaråsens vackra skogsområde går det utmärkt att
istället ta Fru Dicksons kyrkstig som slingrar sig fram
till slottskyrkan. Stigen är dock inte lämplig för barnvagnar eller rullstolar.
2 . en idy lli sk ar beta rby

Tjolöholms arbetarby byggdes i början av 1900-talet
och är inspirerad av den engelska arbetarbyn Blaise
Hamlet som ritades 1810.
Fru Dickson ville att de som arbetade på godset
skulle trivas och tillsammans med
arkitekt Lars Israel Wahlman skapade
hon en nationalromantisk allmogeby.
Alla hus i byn hade sin egen trädgårdstäppa och hönshus. Blanche
Dickson var noga med hur det såg ut
i byn. Hon inspekterade bl a trädgårdarna och delade ut pris till den mest
välskötta täppan. I byn fanns även
kyrka med egen präst, sjukstuga och
handelsbod.

s tr andängsutkiken

Mickel Rävs skogs tig

Rid dar Rol and s slinga
S tig till fl aggberget
Ut sik t spl at s

riddar rol ands slinga
Riddar Rolands slinga är perfekt för dig som vill uppleva
Tjolöholms naturområden, men inte har så lång tid till ditt
förfogande. Slingan är vitmarkerad och relativt kuperad.
Stigen är 0,5 km, vilket motsvarar ca 10 min promenad.
4 . r id dar ro l and

På slottsgaveln finns en stenskulptur av Riddar Roland. Han var en tapper riddare som stred med Karl
den Store och stupade i Pyrinéerna år 778. Riddar
Rolands hjältedåd gjorde honom väldigt populär, och
på 1100-talet skrevs den berömda ”Rolandssången” till
minne av hans äventyr.
5 . m ar m o r bänk ar n a på o lifant h ö j d en

Högst upp på Riddar Rolands slinga finns en utkiksplats där fru Dickson lät placera två marmorbänkar.
Utkiken kallar vi idag för Olifanthöjden till minne av
Riddar Roland sista strid. Då blåste han i sin olifant,
ett horn gjort av en elefantbete, för att få hjälp av Karl
den Store.
6 . ut s ik t fr ån F l ag g b e rg e t

Från Riddar Rolands slinga är det inte långt att göra en
avstickare till utkiksplatsen Flaggberget. Här får du en
hänförande vy över slottet, havet och naturområdet.
S tig till f l aggberget
Följer du de svarta markeringarna leder stigen upp till
Flaggberget. Därifrån finner du en hänförande utsikt över
Tjolöholm och Kungsbackafjordens skärgård. Det tar ca tio
minuter att gå upp till Flaggberget.

3 . s to rs tugan

Storstugan är idag kafé och restaurang, men i början av 1900-talet fungerade byggnaden som skola, bibliotek
och festsal. I skolan fick barnen lära
sig hygien och dagen började med
tandborstning. Fru Dickson tyckte
att ”skönhet förädlar människan” och
byn ansågs vara ett mönstersamhälle.
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B ocken B ruses prom en ad

h avs ut k ik e n

Bocken Bruses promenad är en lättillgänglig runda som
tilltalar den som önskar en promenad i historisk miljö. Den går
mest på asfalterad väg och är anpassad för både barnvagn
och rullstol. Slingan är gulmarkerad och 1,2 km lång, vilket
motsvarar ca 30 minuters promenad.
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Den kloka uggl ans havsprom en ad

19

B ocken bruses promen ad

22
Gr ind s tugan

f l aggb e rget

S lot t e t

STIGAR I STORESKOG

Tjolöholms trädgårdsmästeri arbetar med att märka
upp nya stigar på hela Tjolöholmshalvön. I Storeskog
finns det flera stigar, t ex både en barnvagnsanpassad
runda och snirkliga stigar på upp till 5 km. Även nordost om slottet, i de så kallade Stuteribergen, finns det
spännande stigar att upptäcka.

S tor s tugan

Rid dar åsen

1

fa be l s kulpt ur er l ä ngs med s t i ga rn a

De olika stigarna i Slottsskogen och Riddaråsen har
fått namn efter sagofigurer som finns skulpterade i
slottet. Fabeldjuren återfinns dessutom någonstans
längs varje stig. Kan du upptäcka fabeldjuren?

3

2

TJOLÖHOLMS
SLOTTSSTIGAR

Slottsbergen
Tjolöh olms Slott, 439 74 Fjä rå s
0300- 40 46 00

www.tjoloh olm.se

Mickel rävs skogss tig
Mickel Rävs skogsstig passar den äventyrlige upptäckaren.
Stigen går främst på stigar och trappor i skogen. Stigen är
rödmarkerad och är 2 km, vilket motsvarar ca 50 minuters
promenad.
7. Lilje konvalj dal en

Till vänster om dig syns en av de många trappor som
finns i skogarna runt Tjolöholms Slott. Under 1800-talet när trapporna anlades ledde de till en naturupplevelse, t ex en vacker plats eller ett speciellt träd. Just
den här stentrappan leder till en dal där du i maj kan
vandra genom ett hav av liljekonvaljer.

larv inuti. Våra förfäder använde galläpplen för att göra
bläck. De åt även tillagade ekollon som sades vara bra
mot trög mage. Har du hund? Akta så den inte äter råa
ekollon för de är giftiga.
10 . Le ks t ugan vid N äck ro s dam m e n

Grevinnan Bonde hade fyra söner som växte upp på
slottet i början av 1900-talet. Vid näckrosdammen
hade de sin lekstuga. På den tiden var dammen fylld av
näckrosor, svanar och änder. I dammen rodde barnen
med sin lilla båt och i lekstugan gräddade de plättar på
en liten gjutjärnsspis som fortfarande finns i barnkammaren på slottet. Här blommar näckrosorna som mest
under juni och juli.

8 . Rh odod end ron vi d ru dda mmen

På 1700-talet anlades en fiskdamm på den här platsen.
Rudan är en art i familjen karpfiskar och ansågs vara
en delikatess på 1700-talet. Den kokades och åts med
vit gräddsås med pepparrot. Rudan har en exceptionell
överlevnadsförmåga och kan övervintra i bottenfrusna
gölar genom att den tillbringar vintermånaderna i
dvala. Detta förklaras genom att rudan vid anorektiska
förhållanden producerar alkohol som har antifrysegenskaper. Numera har dammen växt igen till en tjärn
och kringgärdas av enorma rhododendronbestånd som
blommar praktfullt under maj.
I tjärnen finns den ”köttätande” växten sydbläddra,
som flyter i vattnet utan rötter. I juli till augusti fylls
dammen med sydbläddrans gula blommor. Växten äter
bara vattenloppor och plankton så du kan lugnt sticka
ned händerna i vattnet.

11. K ap r ifo l dale n

Här växer vildkaprifol i flera av träden. Den får vackra
gröngrå blad och gulröda blommor under juli till
september. Blommorna doftar inte särskilt mycket om

16. Tjolöholm s Slot t

Egendomen Tjolöholm är känd sedan 1200-talet, men
1892 köptes egendomen av James Fredrik och Blanche
Dickson. År 1897 utlyste de en arkitekttävlan om ett
slott i engelsk 1500-talsstil. Uppdraget gick till Lars
Israel Wahlman, som med sitt förslag ”Hobgoblin”
hämtade inspiration från den brittiska Arts- & Craftrörelsens förkärlek för materialäkthet och högkvalitativt
konsthantverk.
Wahlman var mån om att slottet skulle ”växa upp”
ur landskapet. Han lät slottets röda granit succesivt
övergå i omgivningens gråa granit för att inte bryta mot
känslan i naturen. Inne i slottet har han låtit en stor del
av interiören, såsom trappor, paneler och dekorationer,

Redan i mars kan du finna de första blåsipporna här.
Att blåsipporna blommar så tidigt beror på att knopparna är färdiga redan på hösten. Sedan väntar de hela
vintern på vårens första värmande strålar.
Blåsippans blad ser du året runt. Till färg och utseende påminner de om en lever. Det gjorde att man förr
i tiden trodde att växten var bra mot lever- och njursjukdomar.

Från den här utkiksplatsen ser du strandängen vid
fågeltornet. Under hösten är strandängen rastplats för
stora mängder änder, gäss och svanar. Vintertid har
du chans att se både kungsörn och havsörn. Ta gärna
en avstickare till fågeltornet för att se vilka fåglar som
rastar där idag.
14 . b okskogen

Efter att ha vandrat igenom en tallskog befinner du dig
nu i en vacker bokskog. Utefter stigen kan du se fallna
träd på marken. Dessa döda träd blir mat och nya hem
för skalbaggar och myror. Ser du den besynnerliga
boken som tycks växa uppför berget?

I den här sänkan växer ovanligt rakstammiga ekar. På
den närliggande bergsryggen är det däremot blåsigt och
dålig tillgång på både vatten och näring, vilket gör de
ekarna betydligt knotigare.
Eken är Zeus, Jupiters och Tors träd. Det sägs att alla
överenskommelser under en ek är bindande och ger
trygghet.
På eklöven finns det ibland små kulformade utväxter,
galläpplen. Det är insekten gallstekel som gör utväxten.
Om du pillar sönder ett galläpple kan du hitta stekelns

Den kloka ugglans havspromenad är en stig för dig som vill
uppleva både skog och hav. Promenaden går såväl på asfalt
som skogstigar, vilket gör den något enklare än Mickel Rävs
skogsstig. Promenaden är blåmarkerad och är 2,5 km, vilket
motsvarar ca 50 minuters promenad.

12 . B l åsippsdalen

13 . s tr andängar för fågl ar

9 . e k a rn as dal

DEN KLOKA UGGLANS
HAVSPROMENAD

dagen, men under sommarkvällarna fylls luften av
kaprifoldoft. Vildkaprifolen är en svensk lian och det
påstås att den alltid slingrar sig medsols rund sitt värdträd. Kan du hitta en vänsterslingrad?
Längs med stigen kan du hitta stensöta - en ormbunke som växer i mossa på klipphällar. Jordstammen
smakar lite lakrits och såldes förr på apotek. Den sades
hjälpa mot upphostningar och användes även som svettoch urindrivande medel.

15 . gr ev inn ans körväg

Den här vägen gjordes för herrskapsfolket, så att de
snabbt skulle kunna ta sig upp till slottet med häst och
vagn. Vägen är vackert kringgärdad av kallmurar och en
rännsten av kullersten.
Mickel Rävs skogsstig leder dig nu tillbaka till slottsområdet med vagnsmuseum, slottsbutik och så naturligtvis slottet.

tillverkas av ek för att knyta an till de storslagna ekskogarna runt slottet.
Vill du veta mer om slottet med sina sagofigurer och
sin vid sekelskiftet moderna inredning är du välkommen på en slottsvisning.
17. G r e vinn an B o n d e & h ave t

Makarna Dickson hade en vacker dotter, som också
fick namnet Blanche. Hon gifte sig med greve Carl
Bonde och tillsammans fick de fyra söner som växte
upp på godset. Grevinnan tyckte om att fiska och var
ofta med ute i Kungsbackafjorden och lade nät. Under
makrilltiden fiskade hon till sent på kvällen. Vid havet
hade greveparet Bonde en bad- och båtbrygga och på
en av öarna finns räls kvar där de drog upp familjens
båt för vinterförvaring. Är du sugen på ett dopp är det
bara att hoppa i!
18 . d e vind p in ad e t r äd e ns p o r tal

Här böjer sig ek, rönn och tall för havsvindarna och
bildar en växtportal över stigen. Denna skogstyp med
krokiga och kortvuxna träd kallas krattskog.
På ekstammarna hänger det centimeterlånga grågrö-

na lavar, s k brosklavar. De är väldigt känsliga för gifter
och avgaser och indikerar att miljön på Tjolöholm är
hälsosam.
19 . Slottet s ham n

Graniten som Tjolöholms Slott är byggt av har färdats
på pråmar runt halva Sverige. Detta trots att det finns
gott om granit i Bohuslän. Slottets mörkt röda granit
kommer från Graversfors, Östergötland medan den
ljusare graniten med grå inslag har brutits i Vånevik,
Småland. En av de pråmar som fraktade graniten ligger
på havsbottnen utanför Tjolöholms hamn.
2 0 . Ett par ad is för fågl ar

Typisk för Halland är de vidsträckta strandängarna
som ger ett rikt fågelliv. Från den här platsen kan du
se fågeltornet. Ta gärna en avstickare dit och titta efter
vanliga fågelarter som rödbena, häger och gravand. Har
du tur kanske det också går att se den ovanliga sydliga
rasen av kärrsnäppa och salskrake.
21. En liten grotta

Den bördiga leran du står på bildades under istiden
då det var hav här. På bergsknallarna finns slipade hällar, stup och sprickor. Miljön kallas sprickdalslandskap
och är typiskt för nordvästra Skandinavien. En bit upp i
slänten finns en mindre urbergsgrotta. Vågar du gå ned
i underjorden?
2 2 . Gr ind s tugan

”Ett slotts grindstuga bör icke vara en stuga vid en grind
hvilken som helst vid en väg hvilken som helst”, sa arkitekt
Wahlman. Tjolöholms grindstuga blev verkligen inte
ett vanligt hus, utan en sagobyggnad vid porten in till
slottet. Idag är grindstugan en del av Slottshotellet och
hyrs ut till gäster som vill övernatta på godset.
Den kloka ugglans havspromenad går nu genom
grindstugans grindar tillbaka till slottsområdet. Om du
däremot viker av från stigen och fortsätter norrut längs
vägen kommer du till allmogebyn och Storstugan.

