SLOT T

PERSONLIGT
OCH ROMANTISKT
BRÖLLOP PÅ
FJELLDALENS SLOTT
AV U L R I K A L I N D G R E N

ANN OCH DAG VON SEGEBADEN,
SOM DRIVER SÖTA FJELLDALENS
SLOTT, ÄR ERFARNA
BRÖLLOPSARRANGÖRER. DET ÄR
DEN PERSONLIGA OCH INTIMA
STÄMNINGEN SOM GÖR ATT SÅ
MÅNGA BRÖLLOPSPAR SÖKER SIG
TILL FJELLDALEN, HOPPAS DE BÅDA.
– VI VILL GÄRNA ATT VÅRA
GÄSTER SKA KÄNNA SIG SOM
HEMMA. OCH SJÄLVA SLOTTET ÄR
SÅ ROMANTISKT, MED TINNAR OCH
TORN OCH VACKRA SALONGER.

LIFESTYLE

D e t vac kra 18 0 0 -tal s s l o t t e t Fjelldalens slott, beläget i
Harplinge strax utanför Halmstad, är som ett sagoslott.
Tinnar och torn, en inbjudande park och så den lilla dammen med näckrosblad möter besökaren. Hit har jag kommit för att träffa Ann von Segebaden, som driver Fjelldalen tillsammans med sin man Dan. Det är bråda tider
på slottet – våren är här och bröllopssäsongen i full gång.
Nästan varje helg ståtar här ett bröllop, och varje evenemang kräver många förberedelser.
– Det är så roligt och spännande med just bröllop. En
bröllopsfest är ju många gånger det största evenemang
man ställer till med i livet, och som värdpar vill vi förstås att varje bröllopspar ska uppleva just sitt bröllop som
perfekt, berättar Ann von Segebaden som just denna helg
ska ta emot ett bröllopssällskap om 50 gäster. De ska inta
bröllopsmiddag i stora matsalen på slottet, ställa till med
dans och fest efter middagen, övernatta och, förmiddagenefter, äta en brunch innan bröllopspar och gäster lämnar slottet.
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Under de dagar som ett bröllop varar tillåts inga andra
sällskap i slottet, berättar Ann, medan vi tar en kopp kaffe
i salongen. Bröllopspar och gäster disponerar slottet precis som de vill, och ambitionen är att gästerna ska känna
sig som hemma.
– Vår idé är att erbjuda en så intim och personlig miljö som möjligt. Här ska inte finnas någon ”hotellkänsla”,
utan vi vill att gästerna ska känna sig bekväma och kunna
ta del av den vackra miljön på ett avslappnat sätt. Vill man
ha en smörgås så får man det, är man sugen på en konjak
till kaffet är det bara att säga till, säger Ann.
Hon har stor bröllopsvana vid det här laget. Hon och
maken Dag är alltid med personligen under varje bröllop och ser till att allt blir som planerat, och ingen av dem
har tröttnat.
– Nej, varje bröllop är fortfarande fantastiskt att få vara
med om! Det är en förmån och en glädje att få ta del av
dessa unga människors stora dag. Inget bröllop är det andra likt, alla har olika önskemål, och stämningen är kärleksfull och positiv. Ofta lär vi känna bröllopsparen och
gästerna väl och det känns ibland litet vemodigt att skiljas åt när helgen är slut.
Planeringen inför varje bröllop är mycket viktig. På själva bröllopsdagen ska allt vara färdigt in i minsta detalj och
bara flyta på, menar Ann, som erbjuder flera alternativ för
bröllopsfesten.

– Många väljer att ha middag i stora matsalen, medan
andra, större sällskap istället ställer till med fest i ”Stallet”. Det är en helt nygjord och totalrenoverad gammal
stallbyggnad på hela 400 kvadratmeter, helt färdig att
möblera som sällskapen själva vill. Vi samarbetar med
några olika väldigt duktiga kockar som skräddarsyr menyerna efter varje sällskap. Självklart erbjuder vi bröllopstårta, vickning och allt som kan önskas.
Kaffet är urdrucket och Ann och jag går en trappa upp.
Jag ska få se bröllopssviten. Här är redan färdigbäddat
med vita lakan och rosa rosor på kuddarna. Utsikten mot
parken genom fönstren är betagande, och jag får en plötslig lust att själv gifta mig och ställa till med fest i det här
söta, romantiska lilla slottet. Men det är inte min tur denna gång, utan det brudpar som snart anländer denna sköna vårdag. ¨

HÄR SKA INTE
FINNAS NÅGON
”HOTELLKÄNSLA”,
UTAN VI VILL
ATT GÄSTERNA
SKA KÄNNA SIG
BEKVÄMA OCH
KUNNA TA DEL
AV DEN VACKRA
MILJÖN PÅ ETT
AVSLAPPNAT SÄTT.
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