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Bo som en druva på Kronovalls
Avsides från allfarvägarna, i den lilla byn Fågeltofta på Österlen, ståtar Kronovalls
slott i fransk barockstil. Här står slottsporten öppen för mat- och nattgäster.

D

et är inte många som
bara råkar ha vägarna förbi, men väl här
i Tomelilla kommun
– på en holme omgiven av vallgravar – väntar vackra
rum och salonger i en blandning
av empir-, Karl Johan- och fransk
barockstil. Liksom måltider och
viner värda omvägen.
Sedan 1996 har Kronovall arrenderats som vinslott av familjen Åkesson. Innanför den gamla
iskällaren från 1700-talet ligger
mousserande Kronovalls vinslott
Tirage på andrajäsning i flaska.
Alla hotellrum har döpts efter
en speciell druva, vars karaktär

fått inspirera rummets inredning. Martin Thygesson, som är
driftsansvarig, gläntar på den
höga dörren till det rymliga rummet Riesling, som inretts i ljusa
toner.
– Riesling kan med fördel odlas i kallare klimat och får då ett
visst grönskimmer i sig, därav de
gröna överkasten, förklarar han.
Överkasten harmonierar med
den grönvita kakelugnen som lyses upp av ljuset från de höga
fönstren.
En trappa upp i slottet ligger Cabernet Sauvignon. Den blå druvan har lett till tapet, sammets-

möbler och överkast med vinröda inslag. På samma plan återfinns också bröllopssviten
Muscat, som döpts efter druvan
som ger söta lite guldgula viner.
Toner som tas upp i väggen. Tittar man noga på tapeten ser man
att blommorna är gula på nedre
halvan och blå högre upp. Enligt
en sägen tyckte grevinnan som
bodde här under tidigt 1900-tal
inte om de blå blommorna, så
hon började handmåla varje
blomma gul, berättar Martin
Thygesson.
De båda våningarna kom till
under 1700-talet, då det som då
var säteri byggdes till och fick

slottsstatus. Sitt nuvarande utseende med brutet tak och tornbärande flyglar fick slottet 1896, då
det byggdes om efter ritningar av
Isak Gustaf Clason, som också ritat Nordiska museet i Stockholm.
Samtidigt anlades en fransk
inspirerad buxbomsparterr och
den entré som leder in till de olika salongerna som alla har takmålningar och inredningar i olika stil. Möbler från 1700- och
1800-tal blandas med gobelänger,
målningar, statyer, speglar och
antika vikväggar. En hel del är gåvor från utländska besökare.
Det finns 15 hotellrum inne

i slottet och åtta i de båda parkvillorna. I villorna får man egen
dusch och toalett. De som bor
i huvudbyggnaden får hålla till
godo med sådana bekvämligheter i korridoren, liksom de adelsfamiljer fått göra som bebott slottet under århundradena.
Ett grevpar bor fortfarande
kvar. Paret Sparre, som tidigare
ägde slottet, valde att stanna när
hotell- och restaurangverksamheten inleddes 1996. Rummet
Trebbiano, på entréplan, var tidigare Erik Sparres pojkrum.
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Familjen Sparre har bott i slottet
sedan 1870. Det nuvarande
grevparet, Erik och Angelica
Sparre, överlät 1991 slottet
med tillhörande mark till en
stiftelse som bär deras namn
och förvaltas av Riddarhuset.
kronovall.se
Tel: 0417-197 10

Hotell- och restaurangverksamheten håller öppet helger året runt
mot bokning. Priser: 1 890 kr/dubbelrum, tvårätters slottsmeny 395
kr/person, enbart vinkällartur med
guidning och mousserande vin 190
kr/person, weekendpaket med afternoon tea, vinprovning, femrätters middag, övernattning och frukost 2 690 kr/person i dubbelrum.

Logi Gamlegård har fräscha rum
och rymliga sviter ute på slätten,
liksom bar och restaurang.
Dubbelrum med frukost kostar
från 1 050 kr/natt. 0417-31000,
www.logigamlegard.se
Tryde 1303 är ett charmigt B&B

med kafé och galleri. Dubbelrum
kostar från 700 kr/natt. 0733751303. www.tryde1303.com
Kåseholms slott är ett av Skånes
mindre kända slott. Godset från
1600-talet har sex hotellrum. Dubbelrum med frukost från 1 600 kr/
natt, paket med trerättersmiddag
1 325 kr/person. www.kaseholm.se

