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Ann och Dag von Segebaden tvekade inte när de fick tillfälle  
att rusta upp Fjelldalen i Harplinge. I dag är slottet både  
ett trivsamt hem och en livfull arbetsplats.
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man måste våga ta steg  rätt ut i luften utan 
att veta var man landar. Det är en devis 
som Ann och Dag von Segebaden lever ef-
ter. Och tur är väl det. Annars hade de ald-
rig haft modet att trycka på startknappen 
för den omfattande renoveringen av Fjell-
dalens slott, som tog sin början våren 2003 
och var klar ett år senare. En spännande 
resa som Ann beskriver som ”krävande, 
utmanande, men underbar”. Det var ett 
omvälvande år.

– Ständigt ont om pengar. Man hukade 
varje gång fakturorna kom farande. Samti-
digt var det fantastiskt att se det hela växa 
fram, minns Dag.

Det är en varm vårdag. I den stora 
parken simmar gräsänder i en damm, 
gräsmattorna är välklippta. De högresta 
bokarna intill det tornprydda slottet är all-
deles stilla och det enda som hörs är fågel-
kvitter. Innanför de gula slottsväggarna 
råder febril aktivitet. Dag har precis kom-
mit tillbaka efter avslutat förmiddagspass 
vid betongpressen och Ann är upptagen 
med att kontrollera att alla förberedelser är 
klara inför helgens stora bröllop. 

– Vi har ständigt jour när det gäller 
bröllopsarrangemang. Det brukar bli 
några stycken under ett år. I januari och 
februari är det lite lugnare, då försöker vi 

Inplockade jättedaggkåpor 
från trädgården står i en 
vacker champagnekylare 
på salongens flygel, som 
Ann fick när hon var 14 år.
 

Äkta paret Ann och  
Dag von Segebaden  
gör allt för att slottets 
gäster ska trivas  
under sin vistelse  
på Fjelldalen.

Pampiga Fjelldalens  
slott ligger vackert  
inbäddat bland  
högresta bokträd  
i den till hörande  
slottsparken.

Vårt OMbOnADE
hEM på SlOttEt
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ha semester. Annars har vi alltid mycket 
att stå i. Men det är så vi vill ha det. både 
Dag och jag älskar att arbeta, säger Ann.

Dag och Ann är slottsparet som inte 
alls hade tänkt sig att bo på ett slott. Dag 
var visserligen den son som en dag skulle 
överta Fjelldalens slott av sina föräldrar 
och därmed representera den femte ägar-
generationen i ätten von Segebaden, som 
har haft slottet i sin ägo sedan 1886. Men 
att göra slottet till sitt hem var inget som 
fanns på Dags och Anns framtidskarta. 

Efter att de hade fått två söner blev det 
mindre huset invid slottet, där de hade 
bott under 15 år, för litet. De lät bygga sitt 
drömhus på en havsnära tomt i närheten av 
slottet och där skulle de bo resten av livet. 
trodde de.

Men verkligheten hade andra planer för 

det hårt arbetande paret som hade byggt 
haverdals golfbana under 1980-talets se-
nare del. Efter det äventyret utbildade sig 
Ann till massör, startade eget företag och 
arbetade med det i tolv år.

– när mina svärföräldrar blev äldre ak-
tualiserades frågan vad som skulle hända 
med byggnaden i framtiden. Efter många 
veckors funderande bestämde vi oss för 
att flytta in i slottet. Det var inget vi hade 
förberett oss på, men vi är som sagt inte 
rädda för att ta oss an utmaningar. Det har 
vi gjort många gånger tidigare.

Att bestämma sig för att ta över ett slott 
är en sak. Att renovera det en helt annan 
historia. För det handlade inte om lite ny 
färg på väggar och tak. Det var både gamla 
elledningar, vattenrör och rökgångar som 
behövde åtgärdas. 
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»  Vi ville få det ljusare invändigt  
och skapa en stor och välkomnande hall«

Ovanför hallens stora eldstad hänger ätten von Segebadens familjevapen.

AllkOnStnÄrer
Familj: Dag och Ann von Segeba-
den, 56 och 51 år. Sönerna ludvig 
och Victor.
Yrke: Driver Fjelldalens slott.  
Ann är driftschef för konferens-  
och festverksamheten och bröllops-
koordinator. Dag ansvarar för övrig 
verksamhet.
Bor: Fjelldalens slott, 13 km nord-
väst om Halmstad i Halland. 
Huset: nuvarande huvudbyggnad 
på 1 200 kvm, 28 rum, uppfördes 
1904. 
tillHörande marker: 250 ha 
åker, 250 ha skog, 70 ha golfbana. 
VerksamHet: Konferens- och 
festverksamhet, lantbruks -  
och skogsarrende, fastighetsför-
valtning, betonggjuteri, uthyrning 
av lager- och uppställningsplatser, 
Haverdals GK. 
antal anställda: 1 heltids-
anställd, 5 säsongsanställda.

Bibliotekets vackra kakelugn går 
numera att elda i efter renovering-
en. I en silverpokal från 1890 står 
pioner och hundkäx.
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Hallens bord med utskurna figurer i ett stycke.

FjellDAlenS ÄgAre
1852–1874 Alfred Bexell.
1874–1886 Karl Petter nissen langkilde.
1886–1893 ludvig von Segebaden.
1893–1921 Gustaf von Segebaden.
1921–1936 Sterbhus.
1936–1966 Bertil von Segebaden.
1966–1994 Bengt von Segebaden.
1994– Dag von Segebaden.

kopia av statyn Venus gjord av den norske bildhuggaren Borsch 1895.

– Vi bestämde oss för att genomföra 
en totalrenovering av hela slottet innan 
vi flyttade in. Vårt mål var att bevara så 
mycket av det gamla som var möjligt, för-
ena originaldelar med moderna material 
och skapa en varm atmosfär, säger Ann 
och fortsätter:

 – Vi ville också göra det ljusare invän-
digt. Måla om alla mörkbruna dörrar och 
paneler, ersätta medaljongtapeter och 
mörk glasfiberväv samt öppna upp den 
lilla entrén till en stor och välkomnande 
hall och göra köket större.  

En vårdag 2003 stegade 16 hantver-
kare in i slottet för att förverkliga Dags 
och Anns visioner, vilket innebar att Dags 
barndomshem förvandlades till en stökig 
byggarbetsplats. Det revs, snickrades och 
borrades dagarna i ända. nya el- och vat-
tenrör bilades in i väggar, tak höjdes, väg-
gar försvann och Dag blev gråtfärdig varje 
gång han tittade förbi. 

 – De la in fem kilometer nya elrör i 
huset. Fem kilometer!! Är det konstigt att 
man undrade vad man hade gett in sig på 
mer än en gång? 

Ann som höll i hela renoveringen var 
mer luttrad. hon var dagligen på plats och 
följde hela processen. Drog upp nya rikt-
linjer med byggledaren och diskuterade 
färgsättning med en fransk färgsättare. 

Sakta men säkert började en ny skepnad 
ta form, med genomgående gråmålade pa-
neler, dörrar och lister i hall och salonger. 
Väggar kläddes med lumppapper och må-
lades i bland annat ljust aprikos och gult. 
tak, lister, stuckaturer och rosetter åter-
skapades för att åstadkomma en känsla av 
gamla tider. Och kakelugnarna blev åter 
eldningsbara efter att ha stått kalla i 75 år.

 – Det mest minnesvärda ögonblicket un-
der renoveringen var den vinterkväll Ann 
och jag eldade i gula salongens kakelugn  
för första gången. hela huset var i total 

»  Hela huset var i oordning, men vi gick hit  
och firade med en flaska vin och lite gott att äta«

FjellDAlen  
– kOrt HIStOrIk
Slottets corps-de-logi skadades 
vid en brand 1887 och byggdes 
om 1904 av ludvig von Segebaden 
och hans son Gustaf efter ritningar 
av arkitekten P l Håkansson. Det 
ursprungliga mittpartiet behölls 
medan tornen och köksflygeln 
byggdes till. 
Godskomplexet bildades 1852–
1873 av sammanslagna delar från 
olika jordbruk i Harplinge socken. 

Invid den alabastervita skulpturen
Törnutdragaren står en gustaviansk 
soffa som har funnits på slottet 
sedan slutet av 1800-talet. 
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oordning, men vi gick hit med en flaska 
vin och lite gott att äta. trots att vi satt på 
golvet, mitt i byggröran, var det en under-
bar känsla att se elden flamma i kakelug-
nen, berättar Dag.

när renoveringen närmade sig den 
tredje och oinredda våningen kom Dag 
och Ann fram till ett vägskäl. Skulle de 
fortsätta? Eller var det dags att sätta punkt? 
Efter moget övervägande bestämde de sig 
för att löpa linan ut.

  – Det var i samband med att vi bestämde 
oss för att inreda tredje våningen med gäst-
rum som idén om en kommersiell gästverk-
samhet började växa fram, berättar Ann. 

   Och med det projektet som mål fanns 
det plötsligt en stark drivkraft att gå vidare 
med renoveringen. I maj 2004, lagom till 
Dags 50-årsdag var renoveringen av slottet 

färdig. Äntligen var allt klart och redo att tas 
i bruk. Under renoveringsprocessen hade 
paret låtit restaurera och klä om flera möb-
ler som fanns på slottsvinden. Vissa möbler 
kom med familjens eget flyttlass, medan 
många andra hade köpts in på auktioner 
och hos antikhandlare som Dag och Ann 
besökt under året som gått. Mest möbler 
från 1800-talets slut för att komma så nära 
som möjligt den tid då slottet byggdes.

– I januari 2005 tog vi emot våra första 
gäster. Det var en ledningsgrupp från ett 
företag i halmstad. Oj, vad nervösa vi var. 
Men det gick vägen, och de kom tillbaka 
redan året därpå, säger Dag.

Sedan dess har Fjelldalens gästverksam-
het vuxit rejält. Fortfarande är det endast 
mindre och slutna grupper som övernattar 
i slottet, och det gamla stallet är numera i 

» Det finns många fördelar med att öppna 
sitt hem för gäster«

Ann förbereder i matsalen inför kvällens middag. Vacker dukning med trädgårdens blommor och en påfågel i silver.

Fjelldalen har sitt eget porslin 
med familjevapnet  som enda 
utsmyckning.
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Den fina fruktskålen är en silverpokal 
från 1921. Släktens äventyrare, Dags 
farfars bror gösta von Segebaden, 
vann den vid en flygtävling i norge.
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ordningställt med ett godkänt restaurang-
kök och andra faciliteter som behövs för 
bröllop och andra stora fester som anord-
nas där.

– Det finns många fördelar med att öpp-
na sitt hem för gäster. Det är det väldigt 
stimulerande och utvecklande att få träffa 
alla dessa människor som vi aldrig skulle 
möta annars. Och så tvingas man att hålla 
stället i topptrim; allt ifrån en välkrattad 
grusplan till klippta gräsmattor. Men det 
är bara roligt, säger Dag.

– Frukost till våra övernattande gäster 
lagar vi alltid tillsammans. Dags äggröra 
är fantastisk och numera välkänd. Alla 
älskar den, säger Ann.

Det lär bli många fler ägg att vispa för 
Dag i framtiden. Som de entreprenörssjälar 
Ann och Dag är kommer de att fortsätta 

» Det är roligt att hålla 
Fjelldalen i topptrim«

Matsalens stora skåp från 1548 har funnits i familjens ägo i många år. Dag von Segebaden trivs med sin omväxlande vardag på slottet.

På Fjelldalen föds gräsänder upp. Dessa ljuvliga 
ällingar är bara någon vecka gamla.
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I Vårt grAnnSkAP

hålla Fjelldalens dörrar öppna. nästa pro-
jekt blir att ta sig an trädgården, försöka 
återskapa den i det skick som Dags farfars 
farfar ludvig en gång höll den i. Kanske 
bygga en paviljong för förälskade par att 
vigas i, funderar Ann och fortsätter:

– Det var inte kärlek vid första ögon-
kastet, men numera älskar jag Fjelldalen. 
Det är mitt hem, min familj lever här. Det 
finns så mycket man kan göra och utveckla 
runt slottet. bättre kan det inte bli! (

rosa pion, daggkåpa och hundkäx från trädgården.
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Värt att Besöka: Haverdalsstrand med milslånga orörda 
stränder. Haverdals naturreservat med Skandinaviens högsta 
sanddyner. ruinen efter Steninge Glasbruk där Gustaf von 
Segebaden var en av finansiärerna.
ät gott på: Haverdals golfklubb med utmärk husmanskost. 
www.haverdalsgk.com
Handla Här: Börjes Konditori i Harplinge, är känt för sin 
chokladbiskvitårta och sitt knäckebröd. Har drivits av samma 
familj i tre generationer.
tel:  035-50021

»  Nästa projekt blir att  
ta sig an trädgården«


