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Dragsholm Slot, Hørve

POÄNG

TESTAD

24

19 aug 2011

Das Stue, Berlin

23

22 mars 2013

Ett hem, Stockholm

23

3 nov 2012

Hotel Therme Vals, Vals

23

4 nov 2011

The Goring, London

23

14 okt 2011

The Nomad, New York

22

17 maj 2013

Hotel Telegraaf, Tallinn

22

3 maj 2013

Fabriken, Furillen, Gotland

22

27 juli 2012

Hotel Unico, Madrid

22

30 mars 2012

Dansk slottshelg för svårskrämda finsmakare
Lantliv mitt i tyska storstaden
Som att vara nattgäst på Downton Abbey
Vallfartsort för njutningssökare
Kungahuset väljer familjehotellet
I stjärnklass på Broadway

Anrikt lyxspa charmar med sinne för detaljer
En upplevelse långt bortom hajpen

Lekfull stjärnkrog får sobert hotell att glimra

NY

Fredriksborg Hotell, Värmdö
2 augusti 2013
21 poäng

Hotel DO, Barcelona

21

5 apr 2013

Dorsia, Göteborg

21

18 jan 2012

Grand Hotel Central, Barcelona

21

14 sep 2012

Rånäs slott, Rånäs

21

23 mars 2012

Ace Hotel, New York

21

9 mars 2012

Burgh Island Hotel, Devon

21

8 juli 2011

Salt & Sill, Klädesholmen

20

19 juli 2013

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil

20

14 juni 2013

Görvälns Slott, Järfälla

20

14 dec 2012

Grand Hotel, Marstrand
20
Klassiskt kustetablissemang med välvårdad historia

13 juli 2012

En stilla oas mitt i Barcelonas livliga stadskärna
La belle époque i ny inramning
En cava och ett dopp dagens höjdpunkt
Kungligt avkopplande med mat i toppklass
Uppkopplat med 1970-talsnostalgi
Isolerad art déco-pärla

Närmare vattnet går det inte att bo
Fin tilläggsplats för vilsekomna stadsbor
Stjärnorna i slottsköket ger helgen guldkant

Nhow, Berlin

20

21 juni 2012

Clarion Hotel Post,Göteborg

20

25 juni 2012

Copperhill Mountain Lodge, Åre
20
Designhotell på toppnivå utan kulinariska höjdare

27 jan 2012

Hotell J, Stockholm

20

13 jan 2012

Grythyttans Gästgivaregård

20

9 dec 2011

Aspa Herrgård, Aspa bruk

20

16 sep 2011

Yasuragi, Saltsjö-Boo

19

26 april 2013

Scandic Paasi, Helsingfors

19

1 mars 2013

Hotell Tylösand, Tylösand

19

8 juni 2012

La Belle Juliette, Paris

19

4 maj 2012

Industrigrått och chockrosa i skön Berlinmix
Storstilat med norsk avsändare

Catenaccis hotell har lättat ankar
Levande julkalender för alla sinnen

Ombonad avkoppling vid Vätterns strand
Källa till pulsfri avkoppling
Formfest i finskt rödfäste

Guldkant nästan hela helgen på pophotellet
Färggrann fantasivärld i kafétäta Pariskvarter

Drakamöllans Gårdshotell, Österlen 19 20 apr 2012
Kultur- och gourmetoas bortom Österlens turiststråk
Storsätra fjällhotell, Grövelsjön

Här är tystnaden största lyxen

19

2 mars 2012

Trosa Stadshotell & Spa, Trosa
18 15 mars 2013
Ångande bastubad och genuin omtanke värmer i kurorten
The Grazing Goat, London

18

5 okt 2012

Loka Brunn, Grythyttan

18

31 aug 2012

Färna Herrgård, Skinnskatteberg

18

25 nov 2011

Clarion Hotel, Visby

17

28 juni 2013

Melody, Stockholm

17

31 maj 2013

Wythe Hotel, New York

17

30 nov 2012

Ystad Saltsjöbad, Ystad

17

19 okt 2012

Gränsö Slott, Västervik

17

17 aug 2012

Story Hotel, Stockholm

17

10 feb 2012

Krusenberg herrgård, Uppsala

17

30 sep 2011

Elisefarm, Hörby

17

2 sep 2011

Lantligt och familjärt i London
Översvallande – på ytan

Helgromantiken höljd i dimma
På bästa läge vid ringmuren
Melody dämpar musiken
Hippt och tillyxat i Brooklyn
Spahotell med regnskog

Majestätisk oas på skyddad halvö
Bäddat för bohemliv mitt i city
Mer konferens än romans på sjönära herrgård
Brittisk golfkänsla på Skåneslätten

Hotellen är rangordnade efter den totalpoäng de fått i Di Weekends
test. Har två hotell samma poäng, återfinns det senast testade överst.

Läs alla tester på di.se/hotelltoppen

22

1

Skärgårdsfästningen värnar
21
»
Fredriksborgs fästning. Man måste
uppskatta den historiska innebörden
av platsen, och från taket av fästningen från
1735 är det svårt att inte göra det. Men det
är kort mellan påminnelserna om att det är
nya tider nu. Då hoppades man slippa se
utländska fartyg passera. Nu glider Finlandsfärjorna förbi i höjd med den klassiskt
inredda matsalen och man höjer inte ens
på ögonbrynen.
Cinderella passerar, tillsammans med
förrätter som en lite för kall pilgrimsmussla med ärtskum, pancetta och pinjenötter
(135 kronor) samt en, också lite för kall,
sparris med svamp och hollandaise (95 kronor).
Sedan kommer en välstekt entrecôte med
kryddsmör, elegant rödvinssås, kall potatissallad (265 kronor) och Silja Serenade
i sakta mak. Eller en mjäll och fin torskrygg
med pepparrot och färskpotatis (295 kronor) och, se där! Baltic Queen.

FREDRIKSBORG HOTELL

Värmdö

PRISER:

ANTAL RUM:
ÄGARE:
ADRESS:

TELEFON:
WEBBPLATS:
MILJÖ:
AVKOPPLING:
MAT:
SERVICE:
PRISVÄRT:
RESTAURANG:
BAR:
RUMSSERVICE:
WIFI:

POÄNG

Från 1 000 kronor för ett
enkelrum till 2 000 kronor för
sviten Axel & Esters gemak
10 (2 enkelrum, 7 dubbelrum,
samt Axel & Esters gemak)
Eva Persson
Fredriksborgs fästning
Fredriksborgsvägen 17
139 90 Värmdö
08-541 380 50
fredriksborghotel.se
Di Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di
Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di
Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di
Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di
Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di Q
Di
Q

Ja
Ja
Ja
Ja

Totalt passerar elva massiva färjor under
middagen.
Vi befinner oss vid Oxdjupet i Stockholms
skärgård – längst ut på Värmdö, högt ovanför sundet mot Rindö. En plats som historiskt har varit en av Stockholms viktigaste
försvarspunkter och som nu har restaurerats. Stenkasernen har blivit till ett litet
hotell och fästningen en intressant utställningslokal.
LÄGET ÄR MÄKTIGT här högt ovan fjärden. När solen värmer blir det stekhett, men
vinden rycker snabbt bort värmen när solen
går i moln. Framåt lunch, när det nybyggda orangeriet öppnar, strömmar besökarna till. Barnfamiljer, pensionärspar och
grannar fikar, flanerar och dinerar.
Stockholms skärgård är ett levande landskap – på gott och ont. Hur många sommarfällor finns inte här bland kobbar och
skär? Besökarna beundrar nyfiket det ny-
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FOTO: JESPER FRISK (SAMTLIGA BILDER)
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1 Framåt lunch öppnar det nybyggda
Q

orangeriet och besökarna strömmar till för
att njuta av mat och utsikt.
2 Axel & Esters gemak är inrett i sirligt
Q
romantisk 1700-talsstil.
3 Matsalen i hotellbyggnaden har plats för
Q
80 gäster.
4 Fästningstornet används i dag som
Q
utställningslokal.

4

sitt historiska arv
öppnade hotellet med sina tre serveringar.
Vi tjuvtittar på dem från vår franska balkong i Axel & Esters gemak. En väl tilltagen svit inredd i romantisk 1700-talsstil,
blommiga tapeter, gamla nycklar och prislappen sitter fortfarande kvar på den slitna
spegeln som står lutad mot väggen.
Vi saknar ett skrivbord, vettiga läslampor och något slags hylla att ställa sin
necessär på i badrummet, men det är småsaker som säkert kommer på plats vad det
lider.
SJÄLVA BÖRJAR VI vår upptäcktsfärd
i backen ned mot havet. Branta grusgångar leder ned till trädäcket, bryggan, som
håller öppet när vädret tillåter. Här är vi
plötsligt helt ensamma, eller, nja, en ensam
fet snok solar på trädäcket och flyr ned mellan tiljorna när hen hör våra klampande
fotsteg.
När ormen är borta är vi ensamma i fjär-
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den. Det hade de gillat för 300 år sedan, och
vi gillar det nu, trots att den lilla serveringen håller stängt.
Till andra sidan av det smala sundet där
ryssen skulle stoppas är det 200 meter. Där
ligger den modernare fästningen Oskar
Fredriksborg, byggd mellan 1870 och 1877,
och där ligger Kustjägarskolans numera
nedlagda fäste Ka1.
Efter en trevlig liten frukostbuffé (se, där
tuffar Viking Grace!), mätta på solmogna
bifftomater och stärkta av färskpressad
apelsinjuice spetsad med ananas och inge-

LÄS FLER HOTELLTESTER
I LÄSPLATTAN
SÅ GÖR DU: Ladda ned Dagens industris
app från Itunes eller Google Play till din läsplatta. Logga in med ditt Di-konto i övre
vänstra hörnet och ladda sedan ned Di Weekend.

fära, ger vi oss ut på cykeltur. Tar färjan
över sundet och cyklar på slingriga skogsstigar längs vattnet. Det är ett trivsamt
äventyr som leder oss förbi gamla igenvuxna ammunitionsförråd, plomberade bunkrar och utkikstorn.
EFTER DE LAGOM spännande strapatserna hittar vi lilla Rindö Ostmakeri i hamnen.
En ostkaka och en kopp Rindörostat kaffe
senare är vi tillbaka på hotellet, med cykelkorgen fylld av goda ostar.
Efter en liten caesarsallad (135 kronor)
och en toast Skagen (175 kronor), goda,
men knappast prisvärda, njuter vi av utsikten (och oljetankern Ternhav), innan det
är dags att bestiga Fredriksborgs fästning.
Vi går genom de vindlande gångarna,
hamnar långt under jord i en spöklik fängelsehåla. Andedräkten står som ett moln
trots att det är högsommar utanför de tjocka
stenväggarna.

Så klättrar vi uppåt, ut på fästningens tak
och till en solnedgång som slår allt.
TILL MIDDAG SERVERAS VI en enkel och
elegant fyrkantig råbiff med äppelvinägrett
och saltbakad gulbeta (130 kronor), och en
skärgårdstallrik med bland annat sill och
Skagenröra (125 kronor). Grillat lammrack
med chèvrepuré samt rödbetssås (245 kronor) är delikat, perfekt stekt och med fina
tillbehör.
Kökets ambition är att så långt som möjligt arbeta med lokala råvaror. Det låter bra
på papperet, men när ostarna kommer in
är det svårt att inte bli besviken. Tvärs över
sundet ligger ju traktens egen tillverkare,
varför då servera en Kvibille? Tur att den
magiska honungen är slungad av receptionisten ANNIES morfar.

WEEKENDHOTELL@DI.SE
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