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Välkommen ut i n aturen!

Dicksons promen ad 4,1 km

Stigarna på Tjolöholmshalvön anlades runt
sekelskiftet 1900. Det berättas att Blanche
Dickson, som lät bygga Tjolöholms Slott, fick så
många smycken av sin make James Fredrik att
hon istället bad att få pengar istället. Pengarna
använde hon till att anlägga de milslånga promenadvägarna och skogsstigarna som finns över hela
egendomen. Varhelst det är brant finns det trappor byggda i sten, vilket gör det lätt att gå även i
kuperad terräng. Tänk dock på att både Jägarns
stig och Grevens runda kräver bra skor, då det
både är branta trappor och partier över murar. På
några platser längs stigarna finns bänkar utplacerade för en stunds vila eller picknick.

James Fredrik och Blanche Dickson köpte Tjolöholm
1892 och anlade Sveriges största stuteri på egendomen. Slottet uppfördes 1898-1904 och ersatte då en
äldre herrgårdsbyggnad.

Naturen på Tjolöholm har ett rikt växt- och
djurliv, med ett stort antal rödlistade arter. Utmärkande för Storeskog är bland annat de stora
ekarna som ibland är uppemot flera hundra år
gamla. När ekarna växte upp var det hagmark
runt träden, vilket man kan se på deras breda
kronor.

Herrskapet på Tjolöholms Slott var mycket intresserade av jakt och på godset fanns en anställd jägare.
Han gick dagligen långa rundor på Tjolöholmshalvön
och såg till djur och natur.

Döda träd lämnas kvar i skogen. Det kan se lite
”skräpigt” ut, men den döda veden blir ett viktigt
tillhåll för smådjur och organismer, samtidigt
som de återför näring till jorden.

Denna väg är lätt att gå och det går även att ta
med barnvagn. Följ vägen över åkrarna och ta sedan av till höger. Vägen går längs skogsbrynet och
sedan längs havet. Stanna gärna till vid den norra
udden, Hällenabb, där det bland annat finns
bänkar och bord att vila sig på. Efter att vägen
följt havet en bit svänger den av mot vänster och
korsar skogen. Följ vägen över åkrarna tillbaka.
Jägarns s tig 5,5 km

Följ vägen över åkrarna tills du kommer till
Storeskog, sväng då av till höger. Vägen går längs
skogsbrynet och sedan längs havet. Längre fram
blir stigen kuperad, med en del trappor. Missa
inte utsikten från berget ovanför den södra udden! Stigen går tillbaka förbi Mellanskog och
Stormhult. Där vattnet går in är murar uppförda
för att torrskodd komma över. Idag har murarna
delvis rasat på vissa ställen och kan vara svåra
att gå på. Stigen leder fram till vägen mot badstranden, där du kan välja att ta till vänster och
återvända till parkeringen, eller gå till höger för
att komma till badstranden och slottsträdgården.
Grevens runda 4,8 km

Greve Carl Bonde var gift med Blanche, dotter och
arvtagare till James Fredrik och Blanche Dickson.
Han var liksom sin svärfar mycket intresserad av
hästar och red gärna på vägarna på Tjolöholm.

Vet du om att du kan beställa en picknickkorg i Storstugan? Läs mer på tjoloholm.se eller ring 0300-40 46 10.

Följ vägen över åkrarna tills du kommer till
Storeskog, sväng då av till höger. Fortsätt längs
vägen tills du kommer in i skogen, ta där av till
vänster vid grön markering. Stigen leder dig rakt
genom Storeskog, i delvis kuperad terräng med
trappor. Titta gärna på den vackra utsikten över
Kungsbackafjorden vid det gamla stenröset!
Stigen leder så småningom tillbaka den vägen
mellan åkrarna, följ den till Stormhult och ta där
av till höger, där stigen går genom vacker bokskog. Den sista biten av stigen går på en mur,
efter det kan du ta av till vänster och gå tillbaka
till parkeringen, eller gå till höger för att komma
till badstranden och slottsträdgården.

