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Nya idéer och inspiration
Klassiska utemöbler, skulpturer,
krukor, tyger & antika detaljer

Hemma bäst
vid poolkanten
TIPS & MODELLER

Underbara
badrummet
på 1700talsgården

Ståndsmässiga
Mallorca
Stig in på
familjen Tolstoys
ryska gods!
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STOR SPECIAL

5SKÖNA HEM

Sagoslottet Bosjökloster • Gott gårdsliv i Uppland • Svenskryska släktgodset
Nybyggt & tidlöst i Skåne • Pietetsfullt renoverat på Kläckeberga

GODA LIVET

Godset Raixa, med rötter i Mallorcas moriska dagar,
ligger nära Bunyola och är ett populärt utflyktsmål.

STÅNDSMÄSSIGA
MALLORCA
Bortom stränder och golf finns levande, spännande spår av
Mallorcas rika historia. Lyxiga fincas och imponerande possessions
väntar på upptäckt och vackra slotts- och kurhotell på att utforskas.
Njut av kulturarvet tillsammans med högklassiga lokala viner
och det eleganta mallorkinska köket.
Av E V E L Y N
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PE S I K A N F O T O PÄ R O L S S O N

Tyvärr finns inte mycket av den
ursprungliga inredningen kvar på
Raixa, som i dag är ett museum.

Den historiska kärnan i Palma
är vacker och välbevarad.

Mallorca har inte bara sol och stränder utan även ett
grandiost förflutet, här vackra grindar på Raixa.

Det vegetariska
köket på Cal
Reiet, här en fin
ananasbaserad
dessert, är
mycket gott.
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Son Claret är i dag ett lyxhotell med
en av öns bästa restauranger.

»Vi letade efter ett sommarhus i Spanien när
vi av olika skäl snubblade över Cal Reiet«

M

allorca, denna älskade Medelhavsö, aningen större än Got
Gotland, uppvisar en häpnadsväck
häpnadsväckande mångfald. Dramatiska berg
i nordväst, platt rödfärgad mark i sydost och
överallt dessa silverskimrande, uråldriga,
knotiga olivträd som samsas om utrymmet
med de många mandel- och fruktträden.
Turismen har ändrat karaktär flera gånger
sedan flygplatsen öppnade 1960. Från stillsam
pionjärcharter till massturism och grisfester till
dagens yoga-och vandringsresor.
Vi är dock här för att utforska öns anrika historia genom att besöka ett antal slott och herresäten, här heter denna typ av byggnader fincas
och possessions. Påfallande många har i dag
omvandlats till lyxiga hotell. Förväntansfulla
kör vi i mörkret mot bergsområdet Serra Tramuntana och vår första anhalt, det magnifika
Castell Son Claret i Es Capdella.
Vi kommer tyvärr för sent för en riktig middag i restaurangen Zaranda, men får avnjuta ett
axplock av stjärnkocken Fernando P Arellanos
imponerande gastronomiska skapelser i den
enklare bistron. Vi dricker med välbehag vårt
första lokala vin, producerat i öns vinområde
Benissalem och vi smakar vår första, men inte
sista, Hierba, den vackert gröna örtlikören som
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doftar av nästan allt som växer på Mallorca.
Lyxen på Son Claret är total, men det är
först när vi beskådar den enorma, 132 hektar
stora, egendomen i dagsljus som vi inser hur
grandiost öns forna markägare levde. Castell
Son Claret omnämndes redan år 1450 men det
var först när godsägaren Don Gabriel Claret mot slutet av 1800-talet slog samman fem
olika gårdar som Son Claret skapades. Efter
flera års varsamt renoveringsarbete har ägarna
Christine och Klaus-Michael Kühne förvandlat Son Claret till ett sant lyxhotell.
SOM ALLTID ÄR det svårt att slita sig från vackra
platser, men vi blir verkligen inte besvikna av
det som möter oss på det femstjärniga kurhotellet Fontsanta (Heliga källan) i slättområdet Campos. Det välgörande källvattnet
här upptäcktes av romarna, som erövrade över
Mallorca år 122 före Kristus.
Fontsanta, det enda ”äkta” underjordiska
termalbadet på de balerariska öarna, utveck
utvecklades under mitten av 1800-talet och lär ha
besökts ofta av den habsburgska ärkehertigen
Ludvig Salvator (mer om honom senare).
Det nuvarande hotellet öppnade 2012. Det
varma och salta vattnet anses bland annat vara
välgörande för luftvägsbesvär. Vi hinner tyvärr

inte ta något dopp för vi måste ”mödosamt”
arbeta oss igenom något annat ytterst välgörande, nämligen en av tidernas mest perfekta
luncher, skapad av den unga kökschefen Celia
Martin-Nieto Seldas.
Madre mia, vilket handlag detta stjärnskott
har! Efter att ha doppat bröd i smakrik olivolja
serveras vi en mild potatiskräm med pilgrimsmussla,
ssla, en utsökt ceviche gjord på lokal bläck
bläckfisk, räkor, avokado och majs, därefter en fräsch
grönsallad med torkat oxkött och svamp. Allt
toppat med kökets specialitet – en stor saltinbakad fisk som, i likhet med den eleganta efterrätten, baserad på choklad, timjan och citron,
formligen smälter i munnen. Principen här är
att endast använda lokalproducerade råvaror
och att laga traditionella mallorkinska rätter.
Ett koncept vi applåderar förbehållslöst.
När vi orkar röra oss igen promenerar vi
sakta på de blom- och örtdoftande ägorna
innan vi rullar vidare i sydostlig riktning
mot ett annat magiskt ställe, svenskägda Cal
Reiet (Lille kungen) strax utanför Santanyi.
Här har förre finansmannen Henning
Bensland tillsammans med sin hustru Petra
skapat ett veritabelt paradis av en gammal
övergiven finca som de hittade av en slump.
– Vi letade efter ett sommarhus i Spanien
gods
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Cal Reiet, en gång ägt av en
mallorkinsk redarfamilj, är i dag ett
oerhört vackert och speciellt hotell.

Vid lyxhotellet Sa Torre finns två
fina väderkvarnar från 1500-talet.

Interiör från vackra hotellet Can
Cera i den gamla delen av Palma.

Henning Bensland,
svensk finansman
driver Cal Reiet med
sin hustru Petra.

Maten på urgamla spahotellet
Fontsanta är värd alla omvägar.
Kreativ, genuin toppklass.

Lilla staden Santayi, sydost
om Palma, är mycket sevärd.
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Sagolika Deia är en
turistmagnet och det är
lätt att förstå varför.

Hotell Belmond i Deia med sitt magnifika
läge är en dröm för alla som uppskattar
kombinationen lyx och stillhet.
Raixas stora trädgårdar är anslående
och med rätta omtalade.
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Utsikten från den gamla
habsburgervillan Son
Marroig måste vara en av
de vackraste på ön.

Vänliga
Isabel
Ribas har
tillbringat
hela sitt liv
på godset
Son Marroig.

Sevärda palatset Bartolome March i Palma.

MALLORCA I NYTT LJUS

BOENDE:

På Mallorca står mandelträden
tätt och bjuder på fröjd året runt.

»Bättre plats
finns inte
på jorden«
och var egentligen på väg till Ibiza, när vi av
olika skäl snubblade över Cal Reiet, berättar
Henning Bensland, som delar sin tid mellan
Mallorca och Zürich.
Paret insåg att fastigheten var väl stor för
att användas som sommarhus.
– Vi bestämde vi oss för att göra Cal Reiet
till en holistisk oas, dit man kan komma för
att bygga upp sin själ och sin kropp, säger han
och visar oss runt i det pietetsfullt renoverade
huset från 1881, tidigare ägt av en mallorkinsk
redarfamilj.
Morgonen därpå knockas vi av den överdådiga och nyttiga frukosten som intas till
fågelsång i den svalkande trädgården.
Vår lyxiga fincatur fortsätter med en snabb
lunch på Hilton Sa Torre, ett storslaget gods
från 1300-talet. Därefter vänder vi näsan mot
nordväst, den del av ön som av många anses
vara mest naturskön. I utkanten av pittoreska
Deia tar vi in på anrika Belmond La Residencia, från början en finca från 1500-talet. Hotellet, som är byggt i terrasser, är nästan overkligt
stort med rum utspridda över en stor och lummig yta. Även här är lyxen, och stillheten, total
och utsikten är bedövande vacker.
Hittills har vi besökt fincas, inga possessions, stora gods som ursprungligen var en
gods
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Många av öns fincor och possessions är i dag
omvandlade till lyxiga hotell:
Castell Son Claret
castellsonclaret.com
På vackra termalbadet Fontsanta kan man bo,
bada sig frisk och äta gudomligt gott.
fontsantahotel.com
Svenskägda Cal Reiet utanför Santanyi är
ett paradis för välbefinnande och själslig
ro. Rummen är vackra och den omfattande
massagemenyn och det fräscha gröna köket
är imponerande.
calreiet.com
För den som vill ha lantlig stillhet i kombination
med modern och storskalig lyx är Hilton Sa Torre
ett bra val:
hotelsatorremallorca.com
Belmond La Residencia är en estetisk hotelldröm
med ett fantastiskt läge i Deiá.
belmond.com (klicka på Spanien)
Hotel Can Cera är ett mysigt vackert möblerat
boutiquehotell i gamla stan i Palma
cancerahotel.com
ÄTA:

gåva från den spanske kungen till korsfarare.
Vi väljer ut tre possessions som passar oss geografiskt: först Monestir de Miramar i Valldemossa, ett magnifikt beläget kloster som är väl
värt ett besök.
Några kilometer därifrån ligger Son Marroig, en praktvilla med himmelsk utsikt. Här
bodde under större delen av sitt liv den österrikiska ärkehertigen Ludvig Salvator (1847–1915),
kusin till kejsar Frans Josef. Det i princip intak
intakta huset, som han motvilligt övergav i samband
med första världskrigets utbrott, är i dag ett
museum och en populär plats för bröllop. Har
man tur får man en glimt av den äldre damen
Isabel Ribas som bor på egendomen och ofta
påtar i den fina trädgården. Hon är barnbarn
till förvaltaren på Son Marroig och har tillbringat hela sitt liv här.
– Om jag är nöjd med mitt liv? Ja, bättre
plats finns inte på jorden, säger hon stillsamt
och vi håller med.
Innan vi återvänder till Palma besöker vi
Raixa, ett stort gods nära Bunyola, från tiden
då morerna styrde Mallorca. I dag är det ett
kommunägt museum, inte mycket är kvar av
den ursprungliga inredningen. Raixa är mest
känt för trädgårdarna, de största på hela ön med
bland annat imponerande apelsinodlingar.

Restaurang Zaranda på Castell Son Claret
är en av Mallorcas bästa restauranger:
castellsonclaret.com
På termalhotellet Fontsanta äter man otroligt
bra traditionell men modern och elegant
mallorkinsk mat.
fontsantahotel.com
På Can Alomar kan man både bo och äta
gott på den fina terrassen.
boutiquehotelcanalomar.com
Restaurangen som hör till hotel Sant Jaume i
gamla stan i Palma är ett relativt nytt stjärnskott
på Mallorcas gastronomiska himmel.
www.boutiquehotelsantjaume.com
SE OCH GÖRA:

Ta en paus från solandet, badandet och
golfandet och åk runt i det vackra inlandet
med sin varierande natur och sina många
spännande historiska byggnader. Den som
är intresserad av gamla possessions kan med
fördel följa den här rutten:
https://www.turinea.com/es/cu/4-1609/2-rutade-las-possessions-mallorquinas-protegidas.html
Det runda 1300-talsslottet Bellver mitt i Palma
är värt ett besök. Där får man lära sig det
mesta om öns intressanta historia.
castelldebellver.com
Nära katedralen i Palma ligger det flotta
Palau March, i dag ett museum med mycket
vacker konst. Detta var under sju decennier
den välbeställda familjen Marchs hem.
fundacionbmarch.es
SHOPPING:

På fina, svenskägda Rialto Living nära paradgatan
Born är det en upplevelse att handla kläder,
tyger, möbler, böcker, mattor, smycken med
mera. Det är dessutom en utmärkt mötesplats
för luncher eller fika.
rialtoliving.com
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