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Ann von Segebaden
påFjelldalens slott 

Namn: Ann von 
Segebaden.
Gör: Äger och driver
Fjelldalens Gård
tillsammans med sin man
Dag von Segebaden.
Familj: Godsägare 
Dag von Segebaden 
och sönerna Ludwig, 24,
och Victor, 22.

Slottsmiddagarna 
får extra smak 
med en knippa 

kryddor som växer  
på altanen.

Godsägarna
Dag och 
Ann von 
Segebaden
är femte 
generationen
i familjen
som bor 
på slottet.
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Ann von Sege-
baden är precis

hemkommen från en tre dagar
lång vistelse i Milano. Och innan
dess tittade hon till semester-
lägenheten i Marbella.

– Vi hyr ut den till brudpar 
eller andra som vill njuta av 
solen på spanska solkusten. All-
ting finns, allting ingår. Läget är
perfekt med endast tio minuters
gångväg från hamnen i Puerto
Banus, som är ett favorittillhåll

för jetsetet, säger Ann von Sege-
baden.

Nu är hon tillbaka i rollen
som slottsfru på Fjelldalens
gård i natursköna omgivningar 
i Harplinge socken norr om
Halmstad. Även här är det nära
till nöjesliv och havet med långa,
härliga sandstränder. Slottet är
över tusen kvadratmeter stort,
så det finns gott om plats för
Ann och hennes man Dag von
Segebaden. Paret driver en om-

fattande
verksamhet
med fastighetsförvaltning, till-
verkning av marksten och be-
tongvaror samt jakt och viltför-
säljning. 

Fjelldalens Gård är en rela-
tivt ung gård. Den bildades på
1860-talet av godsägare Alfred
Bexell, som köpte samman flera
olika hemman och lät uppföra
den första huvudbyggnaden.
1886 köpte Alfreds kusin, gods-

ägare Ludwig von Segebaden,
egendomen och lät uppföra slot-
tet som fick sitt nuvarande ut-
seende 1907.

Själva slottet hyrs ut till olika
aktiviteter. Det kan vara bröllop,
konferenser, jakt eller födelse-
dagskalas. 

Endast ett sällskap i taget
tillåts för att göra gästernas vis-
telse så personlig och minnes-
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t Ann von Segebaden tar emot sina gäster 
med värme och glädje. Det händer ofta 
att salongerna fylls av vacker musik, 
och då är det slottsfrun själv som spelar piano.

n

Att driva en gård 2010 kräver mycket arbete 
och allt måste vara perfekt när det bjuds 
till bröllopsfest i den vackra parken.
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värd som möjligt. Man kan bo på
slottet och disponera de salonger
man önskar utan att trängas
med andra.

– Vi erbjuder exklusiv av-
skildhet. Hos oss ska man kun-
na vara privat.

Men helt ensamma är inte de
sällskap som bokar slottet. Ann
och Dag von Segebaden bor själ-
va där. Det upplever gästerna
som en trygghet, eftersom de då
alltid har värdparet nära till
hands, om det skulle vara något. 

Och i tornrummet huserar
Moberg, slottsspöket. Ann von
Segebaden är tacksam för att
spöket mest håller till uppe på
vinden, så att hon slipper stöta
ihop med denne träbente vålnad
så ofta. 

Ann är en omtyckt värdinna,
som tar emot sina gäster med
värme och glädje. Många promi-
nenta personer, affärsmän och
ledningsgrupper har bott på
Fjelldalen och njutit av god mat,
fin miljö och spännande aktivi-
teter. En skräddarsydd vistelse
erbjuds gäster med speciella
önskemål. Slottsmiddagar an-
ordnas i stora matsalen. 

– Det är härligt när det är
fullt med folk i salongerna – då
känns det verkligen som om
slottet lever!

Stallet är ombyggt till fest-
lokal. Vill man hyra slottet för
bröllop gäller det att vara ute 
i god tid! Sommaren är kort, och
många, många brudpar är redan
inbokade. 

Ann von Segebaden är drifts-
och verksamhetsansvarig för ut-

hyrningen på gården och funge-
rar även som bröllopskoordina-
tor för de brudpar som gifter sig
här. Parken är också hennes 
ansvar, rabatter och blommor
ska vara i gott skick. 

– Den måste vara tipptopp,
framför allt när det är bröllop –
det är ju den viktigaste dagen 
i brudparets liv och ingenting
får lämnas åt slumpen. Alla
25 000 kvadratmeter gräs MÅS-

TE vara nyklippta och gångarna
nykrattade när sällskapet kom-
mer hit. Oftast är det Dag som
klipper gräs och krattar gångar.

Dag och Ann von Segebaden
övertog gården för fem år sedan,
och då helrenoverades huvud-
byggnaden. Nya elledningar bi-
lades in i väggarna och alla 
salonger och gemak fick en upp-
fräschning. Ann har varit noga
med att gå varsamt fram med

förändringar interiört med 
inredning och möblering för att
bevara den gedigna atmosfären.
Men det har ändå varit viktigt
för henne att sätta en personlig
prägel på slottet, som ju både är
hennes hem och arbetsplats.

När försäljare kommer till
Fjelldalen händer det att de går
fram till mannen i blåställ, som
arbetar vid maskinerna i be-
tonggjuteriet, och frågar efter

Ett slott kräver ett  s
,,

Att putsa
kristallkronorna ingår 
också i slottsfruns 
sysslor.
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godsägaren. ”Han är upptagen
och träffas inte i dag”, blir svaret
om Dag von Segebaden inte är
på humör. 

– Det är väl ingen som före-
ställer sig att en femte genera-
tionens godsägare står med
smuts upp till öronen iförd
snickarbyxor, säger Ann von 
Segebaden och skrattar.

Hon är inte heller främmande
för att kavla upp blusärmarna

när det behövs. Att vara
slottsfru år 2010 kräver sin
kvinna! All tvätt tar mycket tid,
men linnedukarna och bomulls-
lakanen som ska vara krispigt
nymanglade och dofta rent och
fräscht skickar hon bort.

– Folk kan ha en föreställning
om att det är en härligt till-
bakadragen livsstil att bo på
slott. Men det var tur att vi inte
var nygifta när vi tog över,  det

gäller att ha ett slitstarkt äkten-
skap för att kunna arbeta sida
vid sida. Det innebär en stor om-
ställning att plötsligt driva och
förvalta ett gods, säger Ann von
Segebaden och ger sin man ett
kärleksfullt ögonkast.

Det märks tydligt hur mycket
de håller av varandra. Båda är
uppväxta i Harplinge socken
och gifte sig i Söndrums kyrka 
i närheten. Sönerna Ludwig, 24,
och Victor, 22, har gått på
Lundsbergs internatskola och
studerar nu ekonomi vid Ultuna
i Uppsala. 

– Det viktigaste för unga
människor är att skaffa sig en
gedigen utbildning, säger Ann
von Segebaden, som är glad att
båda pojkarna visar intresse för
gården och de göromål som finns
här. 

Familjen har ägt och drivit
gården i fem generationer så
visst vore det roligt om vackra
Fjelldalen levde vidare under  
någon av sönerna von Sege-
baden.                                              !

t  slitstarkt äktenskap 

Dag och Ann von Segebaden 
tog över Fjelldalen för fem år sedan 
och lät då helrenovera slottet, 
som ligger oerhört naturskönt.  

Matte glömmer inte bort sina
älsklingar som behöver mat,

promenader och inte minst
kärlek varje dag.  

Nybakad äppelkaka
smakar gott till 
kaffestunden framför
öppna spisen. 
.
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