
Nr 8 | vecka 9 | År 14 |  2009

VÄSTERLANDA. Thor-
skogs Slott blir värd 
för årets tv-inspelning 
av ”Stjärnorna på slot-
tet”.

Den nyheten offent-
liggjorde Sveriges Tele-
vision i förra veckan.

– Det är jätteroligt, 
inte bara för oss utan 
för hela kommunen, 
säger Lasse Nilsson, vd 
på Thorskogs Slott.

Kjell Bergqvist har sagt ja, 
likaså Tommy Körberg och 
Björn Ranelid. Tre kändisar 
har således givit klartecken 
för att medverka när Stjär-
norna på slottet ska spelas in 
för fjärde gången. Återstår 
att se vilka kvinnor de får 
sällskap av. Det spekuleras 
i namn som Barbro ”Lill-
Babs” Svensson, Lill Lind-
fors och Siw Malmqvist.

– Ett par av dessa kändi-
sar är tillfrågade. Mer vill jag 
inte säga förrän allt är klart, 
förklarar Tina Graffman 
producent på Meter Film & 
Television.

Exakt när kändisarna flyt-
tar in på Thorskogs Slott 
är hemligt, men enligt vad 
lokaltidningen erfar blir det 
någon gång i månadsskiftet 
juli-augusti. Tidigare inspel-
ningar har ägt rum i Skåne på 
Trolleholms Slott respektive 
Häckeberga Slott.

Varför blir det Thor-
skogs Slott den här 
gången?

– Det uppfyller precis alla 
de kriterier som jag vill. Det 
är sött och fint, ett riktigt 
sagoslott, säger Tina Graff-

man.
– Dessutom är slottet 

tillräckligt stort för att ta 
emot hela vårt sällskap. Vi är 

nämligen 30 personer som 
kommer på besök. Det finns 
flera salonger, boendet är 
bra med fina sviter för våra 
inbjudna kändisar. Sedan tit-
tade jag lite extra på köket 
som uppfyller de inspel-
ningskrav vi har.

Den vackra miljö och 
natur som omger Thorskogs 
Slott var också något som 
attraherade Tina Graffman 
vid hennes besök hos Lasse 
Nilsson.

– Det går nog att få till 

några bra events i trakterna 
kring slottet. Närheten till 
havet är ett plus.

När kommer program-
met att sändas?

– Det vet jag inte, men jag 
förmodar att det blir runt jul 
och nyår vilket har varit fallet 
tidigare år, avslutar Tina 
Graffman.

Stjärnorna flyttar in på Thorskogs Slott
– Tv-inspelning väntar Lilla Edets stolthet till sommaren

Lasse Nilsson får hälsa välkommen till en rad svenska kändisar när Thorskogs Slott står 
som värd för inspelningen av tv-programmet ”Stjärnorna på slottet”.     Foto: Allan Karlsson
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THORSKOGS SLOTT
Historien om Thorskog började 
egentligen redan år 1249 då den 
norske kungen Haakon Haakonsson 
den äldre och Birger Jarl satt på 
Torskebacke (det norska namnet 
på Thorskog) och slöt den eviga 
freden mellan Norge och Sverige. 
Det blev aldrig någon fred och det 
dröjde ända till 1658 innan Bohus-
län och därmed också Thorskog 
kom att tillhöra Sverige. År 1730 
kom Olof Wenngren till Thorskog 
och startade ett bruk, byggde en 
herrgård där slottet står idag samt 
byggde dammarna och anlade 
parken. Han fick patrons privilegier, 
blev adlad och testamenterade 
sedermera sin patronsrätt och sitt 
vapen på bruket. Thorskogs Slott 
byggdes 1892 av varvspatron Petter 

Larsson. Petter startade 1865 ett 
varv på Thorskogssidan av Göta 
Älv. Varvet var mycket lönsamt 
och gjorde honom till en förmögen 
man. Hans son, Eskil Larsson, tog 
över driften vid faderns bortgång 
1912 och ärvde då sin fars livsverk. 
Eskil dog 1926, drygt 50 år gammal. 
Efter Eskils bortgång såldes slottet 
av hans änka. Slottet har därefter 
varit i olika privatpersoners ägo och 
huvudsakligen använts som privat 
bostad.1986 köptes slottet av de 
nuvarande ägarna Lena och Tommy 
Jonsson, vilka har förvandlat det 
slumrande Törnrosaslottet till en 
rofylld oas för stressade affärsmän 
och livsnjutare med smak för det 
goda.

12 831. Så många invå-
nare fanns det i Lilla Edets 
kommun vid årsskiftet.  Det 
ska jämföras med 12 827 
personer året innan. Lilla 
Edet redovisar således ingen 
befolkningsökning som 

grannkommunerna Kungälv, 
Ale, Stenungsund, Alingsås, 
Trollhättan och Uddevalla 
gör. Ändå är Färjhage nöjd 
med rapporten.

– Det såg riktigt mörkt ut 
efter det första halvåret. Nu 

svarade vi för en stark åter-
hämtning under de sista sex 
månaderna. Vi skulle natur-
ligtvis behöva få fler invånare 
till kommunen för att kunna 
öka våra skatteintäkter och 
förhoppningsvis blir det så på 
sikt, säger Bjarne Färjhage.

– Jag ser väldigt positivt på 
framtiden. När övriga kom-
muner inom Göteborgsre-
gionen har ökat har vi stått 
stilla. Snart är det vår tur att 
få ta del av kakan som infra-

struktursutbyggnaden inne-
bär, avslutar Färjhage.
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Kraftig återhämtning under sista halvåret
– Men ingen befolkningsökning i Lilla Edet

Kommunalrådet, Bjarne 
Färjhage (C).

LILLA EDET. Lilla Edets kommun svarade för en 
stark återhämtning i befolkningsstatistiken under 
fjolårets sex sista månader.

Det visar färsk statistik från SCB.
– Mycket glädjande, konstaterar kommunalrådet 

Bjarne Färjhage (C).


