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Hotellpatrullen

SÖNDAG 21 JULI 2013

En gammal fästning har blivit ett romantiskt och lyxigt hotell med
charmig skärgårdskänsla och bedårande havsutsikt.
Fredriksborgs
hotell &
restaurang

Orangeriet dominerar hotellets baksida.
Från gårdsplanen ser man ut över Oxdjupet,
det klassiska inloppet till Stockholm.

Prisklass:
Mellan. (Budget: under
1 500 kr, Mellan: 1 500–
2 000 kr, Lyx: över 2 000 kr)
Rummen:
Det finns 21 ljuvliga rum, alla individuellt
och romantiskt-nostalgiskt inredda med
sängar, lakan, belysning och badrumsprodukter av högsta klass. Fri wifi och generös platt-tv. Be om utsikt över Solöfjärden.
Hotellpatrullen fick ett lite mörkt rum
`XWUTeTXaf]Z_\`gTiBkW]hcXg!
Maten:
Vällagad, säsongsbetonad och fräsch
utan några äventyrligheter. Inte ett ord
om lokala råvaror, vilket känns nästan lite
udda i dag. Mager öl- och vinlista.
Utrymmen och aktiviteter:
Ett besök inne i fästningen (öppet till den
4 augusti) är en självklarhet, liksom promenader. Boulespel vid orangeriet.
Service och atmosfär:
Vackert både ute och inne, skönt avslappnad stämning. Servicen är vänlig men
emellanåt rätt disträ, personalen verkade
bitvis lite mer intresserade av varandra än
av att visa gästerna till rätta.
Pris:
Under sommaren kostar enkelrummen
1 000 kr, dubbelrum 1 500 kr och ”Axel
och Esters gemak” (rymmer fyra) 2000 kr.
Fästningens mäktiga runda kastell.

Utsikten över vattnet är bedårande.

Alla rum är romantiskt inredda.

Skärgårdsromantik i gammalt fort
Det känns som om de slingriga
Värmdövägarna leder mot
ingenstans. Hotellpatrullens
junior piper från baksätet:
”Veeem vill ha ett hotell så här långt
bort!” Men vid en grusig liten avtagsväg
hittar vi Fredriksborg, inrymt i delar av
den gamla befästningsanläggningen från
1700-talet, och då är man faktiskt framme
vid Oxdjupet, det klassiska inloppet till
självaste Stockholm.
Fästningen byggdes sedan svenskarna
fått nog av rysshärjningarna 1719 och det
runda kastellet reser sig mäktigt över Oxdjupets trånga passage. De gamla manskapsbyggnaderna har renoverats till ett
stilfullt och personligt litet hotell inrett i
milda toner i ett slags avskalad men ändå
ombonad shakerstil. När vi får vår rumsnyckel (inga anonyma datoriserade kort
här) hänger den ihop med ett fickur och
ligger i en pappask med gammal bokkänsla. Stora gamla nycklar, växttryck à la
skolplanscher och gamla möbler skänker
en romantisk touch åt den strama färgsättningen och återknyter fint till platsens
historia.
Kommer man redan till lunchen kan
FB

man äta i, eller utanför, det stora orangeriet som dominerar hotellets baksida:
entusiastiska kockar står redo vid grillen
men vi nöjer oss med var sin utmärkt ceasarsallad som kan fås med både räkor
och kyckling. Ett glas sancerre och ett
glas flädersaft, som smakar hemgjord,
svalkar i sommarhettan. Den hemgjorda
chokladglassen likaså. Den lilla runda
gårdsplanen har fina bord men inga parasoller och efter lite parlamenterande flyttar personalen ett bord till skuggan under
ett träd. Utsikten är bedårande och man
kan sitta där hur länge som helst och titta
ner på vattnet som glittrar.
Sjuttonhundratalssoldaterna hade nog
gapat lika mycket åt de gigantiska kryssningsfartygen som med jämna mellanrum tornar upp sig i kanalen som åt de pilotglasögonförsedda gästerna i avspända,
pastelliga övre medelklass-kostymer. Vill
man komma riktigt nära vattnet kan man
gå ner till bryggserveringen och ligga och
slappa i stora säckar, eller ta en slingrig
stig ner till en liten fin båtbrygga.
Middagen serveras från klockan sex,
det finns à la carte med betoning på gril-

lat eller menyer. Vi valde den prisvärda
trerättersmenyn: fin skärgårdstallrik med
spänstiga sillar och toast Skagen-röra,
sedan perfekta grillade lammracks med
chèvrepuré, nättgrillade primörmorötter
och en underbar rödbetsås, till efterrätten hemgjord vanilj- och kardemummaglass med en liten klotrund, varmt frasig
munk till. Kaffe och hemgjorda tryfflar
ingick också. Att det bara fanns två viner
på glas att välja på kändes väl snålt men
ett roligt italienskt öl på flaska gjorde förrättssillarna rättvisa.
Frukostbuffén gjorde Hotellpatrullen
något besvikna trots att morgonsolen flödade och fjärden glittrade som besatt. Tevattnet var inte varmt och billiga påsteer
skämde intrycket. Bra bröd men bara en
sort, en sorts marmelad, även om den
var hemgjord, enkelt fruktfat och tråkiga
pålägg med färdigskivad ost, vilket borde
vara förbjudet på hotell med klass. Fantastisk pressad apelsinjuice men inget
alternativ för den som inte gillade smaksättningen med ingefära. Med några små
förbättringar skulle den starka fyran kunna bli till en femma för Fredriksborg.

Hotellpatrullen 21/7 2013

Handikappanpassat:
Delvis. Restaurangen är det, men de flesta
rum är svåra att nå med rullstol.
Adress:
Fredriksborgsvägen 17
139 90 Värmdö
Tel: 08-541 380 50
Hemsida: fredriksborghotel.se
E-post: info@fredriksborghotel.se

Tidigare test i urval.
Betyg 5
Dorsia, Göteborg. Kaxig färgexplosion
imponerar. (apr -13)
Rånäs slott. ”Helgjuten upplevelse”
(apr -13)
Kosta Boda art hotell. ”Förkrossande fint
glashus” (dec -12)
Sigtuna stadshotell. ”Högsta betyg för
stil” (apr -11).
Villa Anna. ”Lyxigt i Uppsala” (nov -10).
Betyg 4
Berns Hotel, Stockholm. ”Smakfullt på
klassisk adress” (nov -11).
Brösarps gästgifveri, Skåne. ”Personalen
är svårslaget trevlig och maten håller hög
klass” (sep -12)
Järvsöbaden, Järvsö. ´B`g|a^fT`gbV[
personligt” (jan -12).
Krusenberg. ”Herrgårdsliv på pampig
Uppsalagård” (mars -12)
Lamp Hotel, Norrköping. ”Kul, kompromisslöst och kitschigt” (apr-12).

Läs fler test på DN.se/Resor

