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Klassiskt som ett julkort och idylliskt som i Fanny & Alexander

Även om Thorskogs slott, i 
Västerlanda, är populärt 
för weekendvistelser, fest- 
och bröllopsarrangemang 
så är det ändå till julen 
som dragningskraften är 

starkast. Verksamheten har en heltidsan-
ställd florist, året runt, som bara arbetar 
med julutsmyckningen från tidig höst 
till jul.

– Ja, genomtänkta detaljer och 
berörande upplevelser är ju vårt signum, 
men till julen förhöjs det till en helt annan 
nivå. Interiören, byggnaden, parken och 
omgivningen förvandlas för att kännas 
som ett smakfullt och upplyst äventyr. 
Eftersom vi vunnit priser för våra deko-
rationer så har ju gästerna förväntningar, 
och då kräver det verkligen känsla och 
kreativitet av oss för att ändå kunna 
överraska, förklarar VD Lasse Nilsson.

Lite överraskande kan det också vara 
att Thorskogs slott aldrig serverar jul-
bord, utan har sin egen jultradition med 
en femrätters exklusiv middag, där julens 
smaker ofta förekommer, liksom vilt.

IDYLL NÄRA STADEN
Att Thorskogs Slott bara ligger drygt tret-
tio minuters resa från vardagens Göte-
borg, gör verksamheten mycket populär 
för många som vill kliva in i en annan 
värld. Byggnaden är i brittisk brick-
house-stil, från slutet av förra sekelskiftet, 
och det avspeglas stilfullt i interiören. 
Till julen kläs den klassiska parken i en 
avancerad ljussättning, vars sken speglar 
sig i dammarna och tävlar med de många 
marschallerna som brinner dygnet runt.

– Folk blir ju väldigt nyfikna på slottets 
ursprung, så det är mycket uppskattat 
att vi berättar dess spännande historia på 
lördagskvällarna. Det finns även mycket 
annat i slottsmiljön som väcker gästernas 
nyfikenhet, och vår personal tar sig gärna 
tid att berätta, tillägger Lasse Nilsson.

Den nuvarande verksamheten startade 
1996 och drevs utifrån ledordet "hem-
känsla", vilket Lasse och hans partners 
varsamt övertog 2007:

– Ja, varje gäst ska känna som att de 
kommit hem till en kär vän eller släkting, 

och det ska märkas i varje detalj att 
någon har ägnat den en tanke.

AKTIVITETER UTOMHUS
Eftersom slottet ligger granne med 
Svartådalens naturreservat, så är det 
många gäster som utforskar prome-
nadstigarna. Omgivningen med den 
skyddade gammelskogen för tankarna till 
John Bauers trollskogar, och där hittar 
man även Sankt Olofs källa. Och, räcker 
inte viltet på menyn för att fullända 
känslan av ett liv på ett storgods så kan 
sällskap även boka lerduve-, pilbågs och 
luftgevärsskytte, med lunch över öppen 
eld. 

Gästverksamheten på Thorskogs slott 
har pågått sen 96, och har erhållit flera 
priser och medial uppmärksamhet.

–Ja, men fortfarande stöter vi emel-
lanåt på någon göteborgare som aldrig 
hört talas om vår verksamhet. Och, det är 
ju kul, eftersom vi då förstår att vi har fler 
möjliga gäster att hoppas på i framtiden, 
ler Lasse Nilsson. 
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