
Niclas arrangerade konser-
ter på Carlstens Fästning, 
förklarar Lasse.

– Vid ett av Niclas besök 
i Mollösund kom vi att dis-
kutera Thorskogs Slott. Jag 
sade att är det någon gång vi 
ska göra det så är det nu.

Försäljningen av Thor-
skogs Slott skulle dock visa 
sig bli en segdragen historia. 
Det lades ut till försäljning i 
oktober 2013.

– Den 12 januari i år gick 
vi i mål.

Anna Karin och Niclas 
Hammastrand samt Peter 
Dahlman driver sedan 1993 
koncernen Preservo Hol-
ding AB. I koncernen ingår 
de helägda dotterbolagen 

Företagsbostäder Sverige 
AB, ett par hotell i Göteborg 
samt Harry Hansson Marin-
centrum.

– Tommy och Lena har 
skapat en fantastisk rörelse, 
vi ska inte våldföra oss på 
den på något sätt. Däremot 
kommer vi in med lite nya 
ögon och med en annan er-
farenhet från branschen. Det 
finns en ambition om att 
kunna föryngra det klientel 
som besöker slottet, säger 
Lasse Nilsson.

På investeringssidan 
nämns bland annat en ny 
bar/lounge i anslutning till 

orangeriet. Här är tanken att 
gästerna ska kunna avnjuta 
något gott att dricka inn-
an eller efter middagen. En 
uppdatering av konferensfa-
ciliteterna ingår också i pla-
nerna för 2015.

– Vi ska också utvidga vår 
relaxavdelning. Här finns 
förbättringar att göra. Tan-
kar finns på gym både in-
omhus och utomhus. Någon 
spaanläggning siktar vi emel-
lertid inte på att bli, det är 
inte vår inriktning. Däremot 
tror vi på kombinationen av 
en fantastisk natur, sauna-
konceptet, en rofylld stund i 
baren och en delikat middag.

– Hemkänsla, hög kvalitet 
och historia är och förblir 
våra ledord.

Fler rum behöver också 
tillskansas verksamheten. I 
nuläget finns 40 rum förde-
lade på slottet och intillig-
gande byggnader.

– När vi arrangerar bröl-
lop är det inte ovanligt med 
sällskap på uppemot 100 
gäster. Restaurangen har 
kapaciteten som krävs, men 
övernattningsmöjligheten 
är begränsad, säger Niclas 
Hammastrand.

Thorskogs Slott högsä-
song sträcker sig från påsk 
till december. Vid den här ti-
den på året är aktiviteten be-
gränsad under veckodagarna 
medan helgerna är relativt 
fullbokade.

– Vår geografiska place-
ring är suverän, en halvtim-
mes restid från Göteborg. 
Sedan är det väldigt många 
norrmän som besöker oss. 
Det finns inga slott i Norge 
och de visar ett stort intres-
se av att komma hit, avslutar 
Niclas Hammarstrand.

JONAS ANDERSSON
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VÄSTERLANDA. Thor-
skogs Slott har fått nya 
ägare.

Anna Karin och Niclas 
Hammarstrand, Peter 
Dahlman och Lasse Nils-
son har nu tagit över 
den i många avseenden 
unika produkt som Tom-
my och Lena Jonsson 
byggt upp.

– Detta arv kommer 
varsamt att förvaltas, 
men verksamheten 
kommer också att ut-
vecklas, säger den nya 
ägarkonstellationen till 
Alekuriren.

Lasse Nilsson har länge haft 
god insyn i Thorskogs Slott. 
Under 2007-09 tjänstgjorde 
han som vd på slottet och är 
dessutom nära bekant med 
de tidigare ägarna.

– Jag lärde känna Tommy 
och Lena Jonsson för över 
30 år sedan. Det innebär att 
jag har varit med under re-
sans gång och när Tommy 
gick bort förra hösten visste 
jag att en förändring var på 
gång, berättar Lasse.

Lasse har under senare 
år drivit bland annat Mol-
lösunds Hotell& Wärdshus. 

Här återupptog han kontak-
ten med en gammal affärsbe-
kant i Niclas Hammarstrand.

– Vi träffades första gång-
en 1986 när jag drev Socie-
tetshuset på Marstrand och 

De nya ägarna hälsar välkommen till Thorskogs Slott. Från vänster Niclas Hammarstrand, Anna Karin Hammarstrand och Lasse Nils-
son. Saknas på bilden görs Peter Dahlman.

THORSKOGS SLOTT

Historien om Thorskog börja-

de egentligen redan år 1249 

då den norske kungen Haakon 

Haakonsson den äldre och 

Birger Jarl satt på Torske-

backe (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 Bohuslän och där-

med 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.

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 tidigare ägarna 

Lena och Tommy Jonsson, vil-

ka förvandlade det slumrande 

Törnrosaslottet till en rofylld 

oas för stressade affärsmän 

och livsnjutare med smak för 

det goda. 

Nya ägare till Thorskogs Slott
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LEDIGA TJÄNSTER LÖDÖSE. Tingbergs-
skolan klass 5B vann sin 
kvartsfinal i Vi i femman 
mot Paradisskolan från 
Trollhättan. Segersiffror-
na skrevs till klara 37-18. 
Semifinalmotståndare blir 
Sandersdalsskolan från 
Uddevalla.

Kvartsfinalen avgjordes 
i tisdags kväll. Matchen 

direktsändes i P4 Väst. För 
Tingbergsskolan tävlade 
Eskil Hansson och Tove 
Hellström.

Semifinalen avgörs nu 
på torsdag. Motståndarla-
get från Sandersdalsskolan 
slog ut Äsperödskolan i sin 
kvartsfinal.

JONAS ANDERSSON 

Tingbergsskolan i semifinal

Syns du inte? Alekuriren hjälper dig!
• Digitala eller tryckta medier?
• Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
• Hemsida eller kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du är en erfaren ekonom som har till uppgift att
ge professionellt stöd till förvaltningens chefer
och är en viktig part i verksamhetens utveckling.
Du bildar team tillsammans med kommunens 
övriga ekonomer. 

Välkommen med din ansökan!

Ekonom
Verksamhetsområde: samhällsbyggnad 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du kommer arbeta med service, renovering och 
underhåll av kommunens idrottsanläggningar. 
Ditt uppdrag är att skapa en säker och trivsam 
miljö för våra kommuninvånare och besökare
att vistas i. Flexibilitet, kreativitet och samarbets-
förmåga är viktiga egenskaper hos dig.

Välkommen med din ansökan!

Anläggningsarbetare
 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER


