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1+2+3. THORSKOG
SLOTT: Tornero-

2

seslott to og en halv
times kjøretur fra Oslo.

4+5. HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD: 30 mil fra Oslo,
i Värmland. Ett av de
beste jordbærstedene i
Sverige.

6. DÖMLE HERRGÅRD: Best i Sverige
på bryllup og golf.
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– Det er rett og slett en liten perle. Og da snakker jeg
om i verdensmålestokk.

Peters kone Marie Didriksson blir stilt
det samme spørsmålet: hvor skal storfamilien legge sitt
jubileum? Heller ikke hun trenger lang betenkningstid:
Hennickehammars Herrgård eller Thorskogs Slott.
– Førstnevnte er en herregård, men Thorskog er et ekte
slott. Du får en skikkelig slottsfølelse, men i stedet for at
gjestene ikke skal røre noe, blir de snarere oppfordret til å
bruke hele slottet, sier hun.
To og en halv time fra Oslo, nord for Göteborg, ligger Thorskog Slott. Torneroseslottet i rosa teglstein
er omgitt av en engelsk park, en park som for øvrig er full
av dyreliv. Ifølge Louise Winberg i Visit Sweden er rundt 80

prosent av bryllupsgjestene på Thorskog Slott nordmenn.
– Som?
Når det gjelder helgeturisme og konferanser, er det rundt
– Leirdueskyting, fiske og golf. Og vi arrangerer ulike
10 prosent nordmenn.
temahelger, som champagnehelg, sjokoladehelg, skjønn– Du flyttes til en annen tid når du kommer hit. Slot- hetshelg og ridehelg.
tet ligger på gammel norsk jord, tett
Det finnes ingen resepsjon på
inntil en ekte trollskog, lokker hotellslottet. I stedet blir gjestene møtt på
trappen og geleidet til rommet.
sjef Desiree Andersson på Thorskog
Slott.
Slottet har nylig fått ny kokk, DaSlottet har 13 rom inne og 27 ute,
niel Källstrøm. Han har tidligere erog Andersson peker spesielt på mai/
faring fra Norge på steder som Smak
juni og julen som de to beste tidspunk- Anna Backman, Hennickehammars Herrgård av Oro og Sjømagasinet.
tene å besøke slottet på.
– Men regionen med flest slott, er
– Det skal være en opplevelse utenom det vanlige å Skåne. Det er et slottsmekka, og for mange nordmenn en
komme hit. Vi er opptatt av å være varme og inkluderende, ukjent perle, tipser Winberg.
og for dem som vil ha en slottsweekend spekket med aktiviteter, har vi mye å tilby.
hilde.oreld@finansavisen.no

Det er litt som
å være hjemme
hos bestemor

