Når du våkner, tror du at du

drømmer!
AV ØYVIND NUSTAD
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Du våkner til rislingen fra springvannet og glipper med øynene mot himmelsengens tak.
Varm morgensol strømmer inn gjennom de åpne balkongdørene. Du slår om deg morgenkåpen ,
tusler barføtt ut på balkongen og skuer ut over et engelsk parklandskap. Dypgrønt gress gnistrer i
morgendugg mellom bøketrærne.
I dammen snattrer gjessene. Det er ingen drøm – det er morgen på Thorskogs Slott.
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E

r du ikke forelsket fra før, blir du det her! Eventyret begynner
i det du svinger opp foran den praktfulle bygningen med sine
spir og tårn mellom trekronene. Du blir håndhilset velkommen på slottstrappen, for her er du gjest – ikke kunde. Men du må
melde din ankomst. En gjest på Thorskogs Slott skal være ventet!

skyte lerduer... eller rett og slett ta en joggetur etterfulgt av et kjølig
glass champagne i en vedfyrt badestamp.
Thorskogs Slott har 40 suiter og rom, hvorav tolv i selve slottsbygningen. I alle rom er tak og taklister er de reneste kunstverk. Veggene
prydes av vakre oljemalerier i forgylte rammer.

Det var ekteparet Lena og Tommy Jonsson som i 1986 tilfeldigvis
oppdaget det nedslitte slottet i krattskogen. To timer senere var de
slottseiere.

Men det aller beste er personalet, som behersker den vanskelige
balansen mellom å yte topp service og samtidig få deg til å senke
skuldrene. Du trenger ingen tittel eller sølvskje for å føle deg hjemme
på Thorskogs Slott.

Nå begynte et møysommelig arbeid med å gjenskape slottets prakt.
Vegg- og takmalerier ble skrapt frem bak maling og panel. Taklister
og tapeter ble restaurert, originale møbler og malerier ble sporet opp
og kjøpt tilbake.
I dag fremstår Thorskogs Slott som en av Sverige vakreste perler, omkranset av pitoreske bygninger, parkanlegg og trollskog. Her kan du
rusle rundt og nyte floraen, ta med kjæresten på en romantisk rotur,

Forelskede par som vil oppleve en romantisk helg blir omtenksomt
anvist et chambre separé. Her er langbordet dekket kun til to, med
kandelabre og dempet belysning. Måltidet er en fem-stjerners opplevelse komponert som en gastronomisk symfoni. Ikke å undres over
at det i resepsjonen henger takkekort fra all verdens notabiliteter,
statsministre og amerikanske presidentpar.
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Bryllup på Thorskogs Slott
Thorskogs Slott nord for Göteborg er bygget i ekte,
engelsk Tudor-stil med søyler, tårn og et tilstøtende
orangeri med overlys og store vinduer ut mot parken. Her
har nervøse talere fremkalt både latter og tårer, og utallige
gjester har løftet sine krystallglass og skålt for bruder og
brudgommer under de tunge prismekronene.
– Vi har rundt førti bryllup i året, och minst halvparten
er norske, forteller eier og ”slottsherre” Tommy Jonsson,
som forøvrig har vigselsrett. Han kan derfor vie de som
måtte ønske det på selve slottet eller ute under blodbøkene på slottsplenen. For de som vil ha kirkebryllup
ligger Västerlanda kyrka i nærheten.
Kristin og Sverre Krog gviftet seg her i juli 2009:
– Slottet og stedet er helt unikt sett med norske øyne, for
det finnes som kjent ikke så mange slott til leie i Norge.
På Thorskogs fikk vi vårt eget eventyrslott fra fredag til
søndag, og kunne selv legge premissene og agendaen.
Det var den perfekte rammen for vårt eget eventyr!

– Jeg giftet meg på Thorskogs Slott. Det gjør jeg aldri igjen! Jeg har
jo fått den kvinnen jeg skal ha for livet! smiler Sverre Krog og legger
armen om sin vakre brud.
– Men det er jo mulig at vi kommer tilbake om noen år for å gifte bort
en sønn eller datter her!
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Glenn og Camilla Watvik Inghelm , august 2009:
– Vi fant Thorskogs Slott på nettet og reiste ned på en Romantisk Weekend. Med det
samme vi fikk se stedet, visste vi at dette var ”vårt” sted. Tre timers kjøring fra Oslo er
overkommelig for alle. Dessuten skadet det ikke at regningen skulle gjøres opp i svenske
kroner. Vi fikk mye for pengene!
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