
KALENDARIUM - TJOLÖHOLMS SLOTT, 2023 
Gå in på Tjolöholms slotts hemsida och se alla fantastiska arrangemang 
med massor av roliga och intressanta aktiviteter. 
Det blir flera barnvänliga program 
http://www.tjoloholm.se/aktuellt/kalendarium 

 

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM VÅREN 2023 

KALLELSE till ÅRSMÖTE torsdag 23 mars kl. 18.00 

Plats: Manegen på Tjolöholm  

Kostnad för förtäring 50kr./per person 

Anmälan senast 15/3 till  

Eva Persson tel.0702-884842 eller mail evakepersson97@gmail.com  

 

Städning av fågelholkar 

Vi gör rent och fint i våra fåglars bostäder. Vill Du vara med? 

Anmälan senast innan årsmötet till  

Bjarke Olsen 0706–690288 eller mail bjarke.olsen@telia.com 

Boo Å Wallen 0705-934074 Boo.wallen@commserv.n.se   

 

Strandstädning 

Vi plockar skräp och gör fint längs stränderna på Tjolöholm, Vill Du vara med? 

Anmälan senast innan årsmötet till  

Bengt-Ove Gunnarsson tel. 0300-12447 mob.0703-072949 

 

Grillfest på stranden 2023 

Vi samlas på stranden den 15 juni kl. 18.00 (vid regn inställt) 

Anmälan senast 7/6 till  

Eva Persson tel.0702-884842 eller mail evakepersson97@gmail.com 

Hamburgare, bröd, dricka och kaffe med dopp serveras till en kostnad av 50kr./per person. 

 

 

 

 

Värva fler medlemmar till vår gemenskap. Det finns så mycket att engagera sig i på Tjolöholm. 
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/per person och 250 kr/familj. 
Plusgiro 100 55 37 – 4.     Bankgiro 270 – 5101 

 

Har Du bytt adress, har Du e-postadress? Låt oss få dem!  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2023/1                                                    Februari                                                            Årgång 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vi går mot ljusare tider och snart står hela Tjolöholm 

                                 i vacker sommarskrud igen. 

 

 

  

 
  

 

 

 

                   https://www.tjoloholm.se/kontakt/tjoloholms-vanner/ 

 

 

 

   

http://www.tjoloholm.se/aktuellt/kalendarium
mailto:evakepersson97@gmail.com
mailto:bjarke.olsen@telia.com
mailto:Boo.wallen@commserv.n.se
mailto:evakepersson97@gmail.com
https://www.tjoloholm.se/kontakt/tjoloholms-vanner/


Välkommen till vårt Årsmöte den 23 MARS 2023 kl. 18.00 
Vi samlas i Manegen kl. 18.00. 

Vd Patrik Olderius kommer och berättar för oss vad som händer på 

Tjolöholms Slott under 2023. 

Kostnad för förtäring 50kr./per person.  

Anmälan senast 15/3 till  

Eva Persson tel.0702-884842 eller mail evakepersson97@gmail.com  

 

Städning av fågelholkar på Tjolöholm 
Hör av dig till Bjarke eller Boo om Du vill vara med och göra fint för våra fåglar. 

Bjarke och Boo meddelar tid och plats för detta 

Bjarke Olsen 0706–690288 eller mail bjarke.olsen@telia.com 

Boo Å Wallen 0705-934074 Boo.wallen@commserv.n.se 

 

Strandstädning på Tjolöholm 
Vill Du vara med och göra fint stränderna på Tjolöholm? 

Bengt-Ove meddelar tid och plats 

Hör av dig till Bengt-Ove Gunnarsson på tel. 0300-12447, mobil 0703-072949 

 

Grillfest på stranden torsdag 15 juni kl.18.00 
Vi samlas på stranden för trevlig samvaro och grillning i glada vänners lag.  

Vid regn inställt, men vi brukar ju ha tur med vädret så det hoppas vi på denna gången också. 

Hamburgare, bröd, dricka och kaffe med dopp serveras till en kostnad av 75kr./per person. 

Anmälan senast 7/6 till 

Till Eva Persson tel. 0702-884842 eller mail evakepersson97@gmail.com  

 

 

 

 

 

Hänt bland vännerna 

Vi sänder våra tankar till Bertil Andersson som 
tyvärr Inte finns med oss längre.  
Vi minns med värme hans fina arbete i styrelsen.   
          
 

 
 
 
 
 
                                                 

 Skördefesten 2022 
 

 

Mycket folk kom till Skördefesten på Tjolöholm och 
många glada besökare köpte lotter av  
Tjolöholms Vänner.  
Vi tackar alla som köpte och till dom som var med 
och sålde. 
Intäkter som i stor utsträckning går tillbaka och är till 
glädje för slottets besökare på Tjolöholm. 
 
 

 

Tjolöholms vänners 25-årsjubileum 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I slottets vackra matsal samlades vi för att fira föreningens 25 år. 
Patrik Olderius berättade lite vad som händer framöver på Tjolöholm om 
olika projekt och evenemang som kommer.  
Bengt-Ove Gunnarsson gav oss återblickar i hur föreningen en gång startades 
med ett fyrtiotal medlemmar och hur man började arbeta för att bevara Tjolöholms unika 
natur-och kulturvärden. 
Föreningen har under åren samlat in pengar genom lotterier på skördefest och julmarknader 
och kunnat bidra med bänkar, ljusbärare till kyrkan, rosenpergolan, informationsskyltar och 
mycket annat. 
Vi fick en fantastiskt god pepparrotssoppa med gott bröd.  
Kaffe samt en väldigt tjusig tårta som var väldigt god. 
Vi fick också avnjuta underbar musik av den internationellt erkända 
sopranen Negar Zarassi. 
Föreningens hedersgäst greve Claes Bonde var med och berättade om minnen från tiden på  
slottet när han var barn. Som var både intressant och roligt att få ta del av. 
Ordförande Inge Andersson talade om att dessa tjugofem år har varit bra, och att vetskapen 
om att vi har varit med och bidragit till denna fantastiska utveckling känns extra fint nu när 
vi blickar framåt, för att få vara med och bidra till slottets fortsatta utveckling. 
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Julmarknaden på Tjolöholm 2022 
 

Julmarknaden på Tjolöholm slog rekord igen för andra året i rad, 
och vi fick sålt väldigt mycket lotter som genererar pengar till slottets 
olika behov som vi kan hjälpa till med. 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 
 

Jag vill tacka alla nya och gamla medlemmar för att ni är med och stöttar 
föreningen. Era insatser betyder väldigt mycket!  
 

Firandet av föreningens 25-årsjubeleum blev väldigt lyckad, och 
jag hoppas att ni alla fick ett fint minne av denna kväll. 
 

2022 blev ett mycket bra år för föreningen då vi slog rekord igen med 
lottförsäljning på skördefesten och julmarknaden.  
Nu ser vi fram mot ett nytt spännande år som börjar med 
årsmötet den 23/3 kl.18.00 i manegen, hoppas ni kan komma! 

 

Mer om höstens program kommer i Tjolöholmsnytt i augusti. 
Alla varmt välkomna till våra aktiviteter! 

 

Ordförande 

Inge Andersson 

 

   

                   Härliga bilder att beskåda från Tjolöholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vackert träd och fin bild på slottet 
 fotad av Eva Persson                        

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  

 

 

 

 
Och vackra vyer från Tjolöholm fotade av 

Karin Nilzén 
 

 

 



 

Recept på Gudruns goda   

Pepparrotssoppa 
 

4 portioner 

3 tsk riven pepparrot 

2 msk smör 

3 msk vetemjöl 

1 l vatten 

3 msk koncentrerad kycklingfond  

eller 2 hönsbuljongtärningar 

125 g pepparrotsost (gärna Cantadou) 

1 dl crème fraiche 

Salt och persilja 

Rökt lax (om man önskar) 

 

Smält smöret i en kastrull och tillsätt mjölet. 

Låt det fräsa en kort stund. 

Häll på vattnet, lite i taget samtidigt som du vispar. 

Tillsätt kycklingfond eller hönsbuljongtärningarna 

och låt det koka upp. 

Vispa därefter ner pepparrotsost och crème fraiche. 

Tillsätt den rivna pepparroten och smaka av med lite salt. 

Låt soppan sjuda i 3–5 minuter. 

 

Strö hackad persilja över soppan, och om du önskar lite strimlad rökt lax. 

 

  
 

 

  
  

 

 

 

 

 

Och Karins goda kaka efter det! 

Kan det bli bättre! 

 
200 g margarin 
4 dl strösocker 
6 st ägg 
4 st medelstora kokta potatisar 
300 g sötmandel 
12 st bittermandlar 
Rivet skal av en apelsin 
Till garnering 
250 g mörk blockchoklad + 1 msk olja 
50 g ljus blockchoklad (eller vit)+ 1 msk olja 
 
1. Täck botten av en långpanna med smörpapper. Smörj och mjöla 
papperet väl i kanterna. 
2. Sätt ugnen på 175 grader. 
3. Ta fram alla ingredienserna och riv potatisen och mal mandeln. 
4. Rör margarin och socker vitt och pösigt. 
5. Dela äggen och tillsätt gulorna en i sänder. 
6. Tillsätt därefter potatisen, mandeln och apelsinskalet. 
7. Vispa vitorna till hårt skum och vänd ner dem försiktigt till slut. 
8. Bred ut smeten i långpannan. 
9. Grädda ca 20-25 minuter. 
10. Stjälp upp kakan och dra bort papperet och låt kakan kallna 
11. Smält Chokladen och blanda med oljan och bred den på 
kakan. Garnera med droppringlad vit eller ljus choklad. 
12. Låt kallna och skär i önskade bitar. 
  
 
 
  

                                                                                                                 
 
                                                                                                                                             
 

 
 



 

Forna tider på Tjolöholms Slott 
Intervju med Erik Nilsén 2002 -11-24 
Arbetarbostad på Tjolöholm. 
Närvarande: Erik Nilsén, Ingrid ”Inna”Nilsén, Ingela Hugosdotter, Gunnar Dramsvik, 
Erik Andersson och Inger Andersson. 
 

Erik Nilsén föddes 22.11.1915 i Stockholm och avled 14.04.2012 i Söderåkra, Kalmar län. 
Erik har växt upp på gods och slott i Skåne då hans far var gårdsförvaltare på Trolleholms slott. 
Han utbildade sig inom jordbruk på Alnarp och examinerades som lantmätare 1938. 
Han anställdes som bokhållare på godset Sturefors i Östergötland, som var ett fideikommiss 
under Bielke. Därefter blev det Wachtmeister på Varnås. Erik anmodades av advokat Heine i 
Stockholm att söka platsen som förvaltare på Tjolöholm och tog då kontakt med landsfiskal 
Larsson i Kungsbacka, som i sin tur kallade till sig Erik för att ge honom instruktioner om fullt 
ansvar med vissa förpliktelser som anställningen innebar.  
 
Erik startade därefter sin anställning som förvaltare 1 april 1945 och bosatte sig med sin familj 
och fyra barn. Eriks företrädare Petter Nilsson hade gått i pension och köpt sig en villa i 
Kungsbacka. 
Som förvaltare styrde Erik över arbetarna c:a 10 personer varav 3 i ladugården och resten i 
jordbruket samt ansvarade för driften av jordbruket, skogen och djurhållningen. 
Ladugård och jordbruk hade var sin förman.  
 
Inkomster och utgifter skulle balansera och ägaren Blanche Bonde bistod inte med några medel 
för driften av Tjolöholm. Om skörden slog fel fick man klara sig själv vilket innebar att Erik fick 
uppsöka banken och lösa problemen med växelhantering där han själv var både trassent och 
acceptant. Banken var hjälpsam och kontakten med den var bra. 
Driften av slottet dess personal och jägare ingick inte i Eriks arbetsuppgifter och han hade ingen 
kontakt med ägarfamiljen om de så var i Stockholm eller på Tjolöholm. All kontakt med slottet 
skedde via betjänten eller chauffören. 
 
Slottets trädgård ingick inte heller i Eriks ansvarsområde. Det sköttes av grevinnan och särskilt 
anställd trädgårdsmästare och arbetaren från jordbruket. 
Redovisning om vad som hände på Tjolöholm skulle ske skriftligt till grevinnan Blanche Bonde 
som aldrig hade någon kontakt med arbetarna. 
Statarsystemet hade upphört och facket styrde att avtalsenlig lön utbetalades. 
Fackföreningens ordförande Holmfrid Sandersson blev god vän till Erik Nilsén som även såg till 
att arbetarna fick vettiga löner. Erik följde med sin tid och moderniserade driften av Tjolöholm. 
Maskinparken utökades alltefter behoven uppstod. Djurhållningen övergick till insemination 
och även lösdrift prövades. 
 
Nu var det tid att köpa skördetröska (Ally Chalmers 4 fot d.v.s. liten tröska). 
Nu fanns det en traktor och sju par arbetshästar, men det köptes fler traktorer. 
Maskinerna tog över mer och mer av hästarnas uppgifter och när Erik slutade fanns inga hästar 
kvar. 
 
 
  
                                                                                              

 

 

 

Skogarna vid Rossared inspekterades tillsammans med skogsstyrelsens inspektör Sjögren varvid 
sprickor i flera ekar upptäcktes och för att rädda ekbeståndet råddes Erik att avverka dessa. 
Tjolöholms lastbil försågs med vinterhjul och körde över Lygnerns is till skogen. 
Inkomsterna från trädfällningen användes till att reparera och renovera husen. 
Erik anställde bl.a. en snickare Gustavsson till Esters hus.  
 
Tjolöholm var helt oberoende av det övriga samhället och pensionärerna bodde ofta kvar. 
I storstugan bodde en hemsyster som avlönades av en stiftelse som hörde till Tjolöholm. 
Hon skulle kontrollera hälsotillståndet hos de boende och ta hand om enklare sjukdomar. 
Varje nyfött barn fick en omgång babykläder samt 5 kronor insatta på en bankbok. 
Genom en pensionskassa erbjöds de gamla och orkeslösa understöd. 
 
När Erik 1949 slutade på Tjolöholm lämnade han ett modernt jordbruk efter sig. 
Ägaren Blanche Bonde styrde och ställde över allt. Hon var tidigt socialt engagerad och gick runt 
i stugorna och kontrollerade att allt stod rätt till, även trädgårdstäppornas skötsel 
var viktig. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedtecknat från kassettband av Ewe Blomqvist. 
Vi tackar Ewe för arbetet och att vi också får ta del av denna historia från Tjolöholm. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                          

 
  

 


