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Château de Tocqueville är byggt i etapper. Slottets äldsta
del, till höger, är från 1500-talet. Mittdelen är 1700-tal och
den fyrkantiga tillbyggnaden, till vänster, lades till 1896. I
dammen, anlagd runt 1850, simmar svanen Lorenza.

Storslaget
i Normandie!
Sagolika Château de Tocquevilles historia går tillbaka till 1500-talet.
Idag bor här en ung familj som omsorgsfullt förvaltar arvet efter sin
världsberömda släkting, filosofen Alexis de Tocqueville.
Av H e l en a H ö jen b erg F o to : In g a l il l S n itt
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En eldsvåda orsakade
stor skada sommaren
1954. Denna salong blev
helt förstörd. Jean Guillaumes föräldrar ägnade
många år åt pietetsfullt
renoveringsarbete.
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De spralliga barnen har hittat
en kortlek och det blir en giv på
golvet. Senare ska Marguerite,
Alexandre och Eléonore ta på sig
finkläderna och gå på bröllop
i byn.

»Lördag är en rolig dag för
barnen med både grillfest och
bröllop«
34

T

orn från flera århundraden sträcker
sig upp från det praktfulla stenslottet
i Normandie. Runt byggnaden lyser
grönskan och tillsammans med den stora
dammen skapas känslan av ett äkta sagoslott.
Det är verkligen ett slott med historia, Château de Tocqueville, beläget längst ute på
halvön Cotentin vid Engelska kanalen.
Detta är kungen och vikingaättlingen
Wilhelm Erövrarens trakter. Det var han
som seglade iväg med sin stora här och besegrade engelsmännen i det berömda slaget
vid Hastings 1066.
Dagens ägare, Jean Guillaume de Tocqueville, har släktband till en av kung Wilhelms närmaste män vid invasionen. Men
betydligt närmare i tiden befinner sig hans
morfars farfars bror, den politiske filosofen
Alexis de Tocqueville (1805-1859).
– Att ha en sådan man i släkten är verkligen roligt, i synnerhet som han framstår som
mycket ärlig, tolerant och klarsynt. Han efterlämnade ett mycket fint arv, och det är förstås spännande att mycket av hans tankegods

anses aktuellt än idag, säger Jean Guillaume.
Det var här, en trappa upp, som Alexis
de Tocqueville satt och skrev andra delen
av Om demokratin i Amerika på 1830-talet. Än i dag är detta ett internationellt
standardverk inom både filosofi, sociologi
och statsvetenskap. Jean Guillaume och
hans fru Stephanie tar ofta emot forskare
som vill fördjupa sig i efterlämnade anteckningar och brev, förvarade här med franska
statsbibliotekets hjälp.
ett exemplar av
originalutgåvan, vackert inbunden med
läderrygg. Biblioteket är ett fantastiskt
stämningsfullt rum som får Tocquevillebeundrare att bli tårögda av rörelse. Här
står den store filosofens arbetsbord kvar,
med hans skrivattiraljer bevarade.
Skratt hörs från ett rum intill. Det är lördag morgon och syskonen de Tocqueville,
Marguerite, Alexandre och Eléonore, leker
för fullt i salongen. Senare under dagen ska
de klä sig fint för att gå på bröllop, men inn-

Je an Guill aume visar

Bysten föreställer Bernard de Tocqueville, filosofens farfar. I hans fina bibliotek botaniserade sonsonen bland böcker av upplysningstidens stora namn
Voltaire, Diderot och Montesquieu.

Den eleganta trappan bakom uthusen leder till
en trädgård i äldre stil och en modern tennisplan.

1600-talsgobeläng från Flandern. Motivet, juni månad, ingår i en serie av tolv
som gjordes till kungliga slott av Lucas. Taburetterna stod tidigare på Champ
de Bataille.
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»Familjen lever ett intensivt
liv, och växlar mellan Paris
och Normandie«
I biblioteket står Alexis de Tocquevilles skrivbord kvar med bläckhorn, fjäderpenna och alla andra
attiraljer. Porträttet på öppna
spisen föreställer Ludvig XIV:s favoritingenjör markisen av Vauban,
en annan berömd släkting.
36
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ELDSVÅDA & TURISM
Här bor: Greven och grevinnan Jean
Guillaume och Stephanie de Tocqueville
d´Herouville, barnen Marguerite, Alexandre,
Eléonore och minstingen Melchior.
Yrken: Jean Guillaume är advokat och
Stephanie är ekonom och före detta hedgefondmäklare i London och Genève.
Huset: Slottet Château de Tocqueville är
uppfört i etapper under flera århundraden
och utgör en spännande mix av stilar. Första
delen uppfördes under 1500-talet och flankerades av två runda torn. Under 1700-talet
gjordes en tillbyggnad och på 1800-talet
byggdes bland annat annex. År 1954 förstördes slottets mellersta del i en eldsvåda.
Till slottet hör en engelsk park på sex hektar,
anlagd under 1800-talet.
Verksamhet: Lantbruk, skogsbruk och nu
även turism. www.chateaudetocqueville.
com, www.tocqueville.culture.fr

an dess blir det grillfest i skogen med vänner
och bekanta i trakten.
Familjen har sin bas i Paris och tillbringar
vanligtvis ett veckoslut i månaden på slottet.
Just den här helgen hålls Journée de Patrimoine, då både privata och statliga kulturmiljöer över hela Frankrike håller öppet för
allmänheten. Flera hundra besökare kommer att kunna njuta av slottets strålande engelska park, med dess vackra damm omgiven
av stora buskage av hortensia och exotiska
palmträd. Parken anlades på 1800-talet av
Alexis de Tocquevilles hustru Mary Motley.

Egendomen har
aldrig någonsin
sålts, utan har i alla
tider gått i arv. Den
här gudinnan i förgyllt trä hänger med
från 1800-talet.

Utsikt från ett av de nya gästrummen som Stéphanie och Jean Guillaume renoverat för veckovis uthyrning.

FAMILJEN LEVER ETT intensivt liv,
Jean Guillaume arbetar som advokat i Paris
medan Stephanie ägnar sig åt de fyra barnen och administrationen av allt som följer
med en stor familj och ett slott. Hon är också
engagerad i organisationen La Demeure
Historique, som samlar ägare av historiska
egendomar. Därtill har paviljongen renoverats under de två senaste åren, och en del av
slottet har nu öppnas för betalande gäster.
Fem bekväma och vackert inredda rum i tre
våningar står färdiga att hyras ut veckovis.
– Mina föräldrar provade att öppna huset
på liknande vis, och det innebar alltid väldigt trevliga möten. Vi tror att detta kan bli
vårt sätt att få ekonomin att gå runt, säger
Jean Guillaume.
År 1954 ödelades slottets mellersta del
av en eldsvåda, som till all lycka hejdades
precis utanför dörren till biblioteket. Jean
Guillaumes föräldrar ägnade många år åt
att återställa slottet. Egendomen har heller
aldrig sålts utan hela tiden gått i arv.
go d s & g å r d a r 8.2013
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På slottsvinden. År 1841 åkte
Tocqueville till franska kolonin Algeriet för att studera
folkets förhållanden. Han
föreslog en rad förbättringar
och blev senare utrikesminister.

Originalutgåvan av
Tocquevilles Om
demokratin i Amerika
som kom ut 1835 och
ännu används på högre
utbildningar.

En kopp förmiddagskaffe i
biblioteket. Även om slottet fått
den statliga beteckningen historiskt minnesmärke är det inget
museum. Det används fullt ut
när familjen är här.

38

I vårt grannskap:
Värt att besöka: Landstigningsstränderna i slaget om Normandie 1944, med
ett mycket sevärt museum i Arromanches.
www.arromanches-museum.com
Ät gott på : Le Café de France, Barfleur.
Njut av pinfärsk krabba, hummer, ostron
och musslor vid kajen i den lilla charmiga
hamnstaden.
Handla här : Gosselin, 27 rue de Verrue,
Saint-Vaaste-la-Hougue, www.maisongosselin.fr. Butik från 1889 med delikatesser
och fina presentartiklar.

Äve n e n tillfällig vistelse i slottet är en
upplevelse i sig. Stephanie är en fantastisk
värdinna och trivs med att ha mängder av
bollar i luften samtidigt. Hon kommer från
Belgien, dit familjen på hennes pappas sida
kom med de burgundiska hertigarna på
1400-talet. Allt sedan Belgien grundades
1830 har förfäderna varit ambassadörer.
Hon har även en koppling till Sverige då
Stephanies mamma kommer härifrån och
hennes mormors far var ingen mindre än
den svenske uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén.
I år arrangerar Stephanie själv en ceremoni här på slottet, när det internationella
Prix de Tocqueville delas ut till en förtjänt
politisk forskare. Stephanie är ordförande i
föreningen, och priset delas ut av förre franske presidenten Valéry Giscard d´Estaing.
Karl Popper, Octavio Paz och Colin Powell
är några tidigare pristagare.
Faktum är att Alexis de Tocquevilles
tankar fått förnyad aktualitet under senare
år, när Karl Marx teorier fallit tillbaka och
oron i västvärlden ökat. Själv undrade han
om hans arbete verkligen skulle gå till eftervärlden. I ett brev till sin bäste vän, skrivet
sedan han dragit sig tillbaka från den aktiva
politiken, formulerade han sig så här:
”Jag är bonde före lunch och författare
efter, och att leva så blir till en helhet som
jag tycker om. Med stort allvar arbetar jag
på min bok, och jag bygger ett magnifikt
svinstall. Undrar just vilket av de båda som
kommer att leva längst... Själv har jag inte en
aning, men mina grisar får i alla fall mycket
stadiga väggar”
Jean Guillaume kan berätta att svinstallet senare gjordes om till litet snickeri, som
inte längre finns kvar. Böckerna däremot,
kommer ständigt ut i nya upplagor.
Och det sagolika slottet fortsätter att
bjuda på rika upplevelser för besökare både
i dag och i framtiden.
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På norra sidan finns
en vackert anlagd
trädgård med
exotiska palmträd,
som ger en spännande kontrast åt
den normandiska

»Att hyra ut rum till betalande gäster ger många trevliga
möten«
39

