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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Wanås slott och träd-
gård är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Christina och Balt-
sar Wachtmeister. Fältarbetet utfördes under våren 
2016 med påföljande rapportskrivning. Inventering 
samt rapportskrivning har utförts av byggnadsantik-
varierna Åsa Eriksson Green, Hanna Cöster, Emelie 
Petersson, antikvarie Cissela Olsson, kulturgeograf  
Patrik Olsson samt biolog Tony Svensson. Vård- och 
underhållsplanen behandlar de byggnader tillsammans 
med den del av trädgården som skyddas enligt KML 
3 kap som byggnadsminne. Vård- och underhållpla-
nen har utformats med utgångspunkt i vedertagna 
dokument som The Burra Charter, framtaget av 
ICOMOS och The conservation plan som är skriven av J. 
S. Kerr. Åtgärdsförslagen som presenteras i vård- och 
underhållsplanen grundas på det förhållningssätt till 
förvaltning som presenteras i boken Fem pelare – en 
vägledning för god byggnadsvård, utgiven av Riksantikva-
rieämbetet.  
 

Förutsättningar  
Wanås slott är en i högsta grad levande kulturmiljö 
där de byggnadsminnesförklarade byggnaderna an-
vänds dagligen. De fungerar som bostäder eller ingår i 
verksamheterna som är knutna till Wanås konst och 
Wanås gods. Totalt omfattar byggnadsminnet åtta 
byggnader; slottsbyggnaden med två flyglar tillsam-
mans med fem ekonomibyggnader. Dessa byggnader 
har ett exteriört skydd tillsammans med ett skydd av 
stommen. Inom byggnadsminnets gränser finns även 
en trädgård vilken också omfattas av vård- och un-
derhållsplanen.  

En sammanställning av Wanås historia finns genom 
boken med samma namn. Här behandlas historien ur 
flera perspektiv och då även byggnadshistorien. Vård- 
och underhållsplanen gör inga ytterligare fördjup-
ningar i historiska källor utan tar utgångspunkt i 
denna bok. Frågeställningen vid litteratur- och arkiv-
studier vid framtagandet av denna vård och under-
hållsplan är istället att identifiera byggnadernas kul-
turhistoriska värden som delar i byggnadsminnet.  

Utifrån förvaltarnas behov av en överblick och 
prioritering av underhållsåtgärder fokuseras vård- och 
underhållsplanen på skadeinventering och åtgärdsför-
slag.  

 

Mål och syfte 
Avsikten med föreliggande vård- och underhållsplan 
är att sammanställa en aktuell bild över byggnader-
nas behov av underhållsinsatser, ge förslag på hur 
behoven ska prioriteras samt med vilka material 
reparationerna ska utföras. När eventuella akuta 
insatser är avhjälpta ska planen fortsätta att fungera 
under en 10-årsperiod. För detta ändamål finns 
checklistor och generella råd kring vård och under-
håll av äldre bebyggelse. Vård- och underhållsplanen 
är tänkt som ett arbetsredskap som underlättar pla-
nering och skötsel. Syftet med vård- och underhålls-
planen är vidare att lyfta fram respektive byggnads 
kulturhistoriska värde så att underhållet kan ske med 
beaktande av detta. Målsättningen med ett under-
hållsarbete i enlighet med planen är att byggnads-
minnets kulturhistoriska värden bevaras. 

 
Genom vård- och underhållsplanen ska: 

 

• Ett underlag finnas för vård och underhåll 
av den kulturhistoriska miljön 

• Tillståndshanteringen för såväl fastighetsä-
gare som länsstyrelsen underlättas. 

• Fastighetsägaren får en vägledning i det 
konkreta vårdarbetet genom riktlinjer och 
prioriteringar. 
 

Metod 
Regionmuseets arbetsmetoder vilar på, inom kul-
turmiljövården, vedertagna dokument. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att de antikvariska principer-
na och förhållningssätten har varierat över tid och 
kommer fortsätta att göra det. En grundläggande 
princip som har varit konstant är främjandet av un-
derhåll framför större renoveringsinsatser och i detta 
arbete är en vård- och underhållsplan ett viktigt 
hjälpmedel. 

Föreliggande vård- och underhållsplan består av 
fyra separata dokument. Del 1; kunskapsunderlag in-
nehållande en kortfattad historia kring Wanås till-
sammans med beskrivning av trädgård och byggna-
der. Del 2; vård- och underhållsplan som redovisar ska-
deläge med åtgärdsförslag. Del 3; vård- och underhåll i 
praktiken, en vägledning i underhållsarbetet. Del 4; en 
checklista, ett hjälpmedel för årlig statuscheck av 
byggnaderna.  

 Historiken grundar sig främst på litteraturstudier 
tillsammans med kartmaterial. Byggnadsbeskriv-
ningarna omfattar de av byggnadsminnesförklaring-
en skyddade delarna. Dessa uppgifter baseras på en 
inventering, okulär besiktning av byggnadernas kon-
struktion, omfattande de bärande delarna grund, 
stomme, takkonstruktion och eventuell murstock 
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tillsammans med byggnadens exteriör med portar, 
dörrar, fönster, vindskivor och tak. Invändigt har 
besiktningen omfattat de bärande delarna i form av 
stomme, bjälk- och taklag där dessa har varit till-
gängliga för besiktning. Beskrivningen av Wanås 
historik tillsammans med inventeringen utgör un-
derlag för respektive byggnads kulturhistoriska vär-
den.  

I vård- och underhållsdelen, del 2, presenteras 
skador med förslag till åtgärder baserat på ett bygg-
nadsantikvarist förhållningssätt. Skadeinventeringen 
är okulärt utförd och rötskador i trä är undersökta 
med hjälp av morakniv. Förslag till prioritering av 
skadorna görs genom intervallerna; snarast, 1-3 år, 
5-7 år samt 7-10 år 

I del 3 finns vidare fördjupningar kring arbetsme-
toder och materialval. Del 3; vård och underhåll i 
praktiken, är tänkt att fungera som ett komplement 
till del 2 samt som en form av vägledning vid de 
ständigt återkommande underhållsinsatserna på 
byggnaderna.  

Vid skadeinventering av byggnaderna har skador 
som bedöms inverka negativt på byggnadens status 
noterats medan naturligt slitage och patina lämnats 
utan kommentar och åtgärdsförslag. Dessa kommer 
att fångas upp i framtiden, när insatser har blivit 
aktuella, genom användandet av medföljande check-
lista; del 4. Likaså kan checklistan vara till hjälp för 
att upptäcka eventuellt förvärrad skadebild som 
kräver en omprioritering av tidsintervall för åtgärder.  
 
  

Ovan: utdrag ur länsstyrelsens kulturmiljöprogram där Wanås ligger inom 
utpekad kulturmiljö; Vanås-Frännarp. 
Till höger ses bilaga till byggnadsminnesförklaringen, plankarta över bygg-
nadsminnet med skyddsområde. 
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  Lagskydd 

 
Kulturmiljölagen (1988:950)  
Byggnader och trädgård inom skyddsområdet på bilagd 

karta skyddas enligt Kulturmiljölagens 3 kap (1-3§§) 

såsom byggnadsminne.  

 

1980-03-10 fattades beslut om byggnadsminnesförkla-

ring av Wanås slott med tillhörande flyglar och ekono-

mibyggnader, fastigheten Wanås 3:1. I samband med 

byggnadsminnesförklaringen fastslogs följande 

skyddsföreskrifter: 

 

1. Huvudbyggnaden jämte två fristående flyglar 

och fem ekonomibyggnader får ej utan läns-

styrelsens samtycke rivas, ombyggas eller el-

jest till sitt yttre förändras eller renoveras. 

2. Sådana arbeten i huvudbyggnadens och flyg-

larnas inre som berör byggnadens stomme 

får utföras endast efter förslag som granskats 

och godkänts av länsstyrelsen. 

3. Ett till byggnaderna hörande område, som 

markerats med streckad begränsningslinje på 

karta till ärendet, får ej utan länsstyreslens 

samtycke ytterligare bebyggas eller bli före-

mål för annan väsentlig förändring. 

4. Samtliga byggnader skall ägnas för deras be-

stånd erforderligt löpande underhåll. 

 

På länsstyrelsen i Skånes hemsida finns information 

kring de förutsättningar som gäller kring vård och un-

derhåll av byggnadsminnesklassad bebyggelse. 

  

 

Kulturmiljöprogram  
Vanås-Frännarp (Utdrag från länsstyrelsen hemsida) 

Vanås gods ligger i det kuperade landskapet mellan 

Helge å och Almaån väster om Knislinge samhälle. 

Området ger en god bild av ett för sätesgårdar karak-

täristiskt landskap och byggnadsbestånd. Kontinuite-

ten i området kan vad bebyggelsen beträffar följas från 

förhistorisk tid till nutid. Förutom själva slottsanlägg-

ningen är även fornlämningarna, kyrkan, den äldre 

bebyggelsen samt odlings- och betesmarkerna av 

betydelse för kulturlandskapet. 

 

Vanås 

Vanås sätesgård omtalas i skriftliga källor redan under 

1400-talet och skrevs i äldre tider ”Watnaas” eller 

”Vandos”. Dagens slottsanläggning utmärks av bygg-

nader grupperade kring en centralaxel med karaktärs-

byggnaden i Söder. Merparten av den fyrlängade, vit-

putsade och i tegel uppförda slottsbyggnaden härrör 

från 1500-talet. Ombyggnader har företagits under 

bland annat 1700- och 1800-talen samt under första 

decenniet av 1900-talet då exempelvis borggården 

överbyggdes med tak. De rikt dekorerade gavelröstena 

ansluter i stil till senmedeltid och renässans. I äldre tid 

var sjön söder om slottet förbunden med en kanal, som 

omslöt borgen och gav komplexet karaktär av för-

svarsanläggning. 

De två vitputsade flygelbyggnaderna uppfördes om-

kring 1760. Deras nuvarande utseende präglas av 1900-

talet. Symmetriskt placerade vid uppfartsvägen ligger 

fyra stallängor i sten och tegel, uppförda under peri-

oden 1759-1777. I nära anslutning till dessa finns ett 

magasin i sten från tidigt 1800-tal, två våningar högt. 

Andra ekonomibyggnader av såväl äldre som yngre 

datum är belägna i anläggningens västra del. Några 

bostadshus kompletterar bilden av en helgjuten 

slottsmiljö. 

En av stenmur inhägnad större park ligger söder om 

slottet. Den är anlagd efter engelskt mönster. I parken 

finns skulpturer där flera är av diabas. Utmed den allé-

kantade kyrkvägen mot Gryt finns liksom i utkanten av 

området mindre gårdar och torp, som lyder under god-

set. De har i regel brädfodrade och rödmålade längor 

och ansluter till traktens traditionella byggnadsskick. 

Vid Spånga finns lämningar efter en äldre kvarn som 

drevs av Almaåns vatten. 

 

Motiv för bevarande 

Området ger en god bild av ett för sätesgårdar karaktär-

istiskt landskap och byggnadsbestånd. Kontinuiteten i 

området kan vad bebyggelsen beträffar följas från 

förhistorisk tid till nutid. Förutom själva slottsanlägg-

ningen är även fornlämningarna, kyrkan, den äldre 

bebyggelsen samt odlings- och betesmarkerna av 

betydelse för kulturlandskapet. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Historik 
Wanås är en kulturmiljö där en mängd mänskliga 
öden har samsats under historiens gång. Dagens 
byggnadsminnesförklarade miljö, bestående av åtta 
byggnader med trädgård, hör hemma i en berättelse 
som spänner över mer än 600 år av både dansk 
(fram till 1658) och svensk historia. Dagens anlägg-
ning präglas främst av de ny- och ombyggnadsar-
beten som genomfördes under 17- och 1800-talen. 
Framväxten, och driften, av en godsanläggning 
krävde oavsett produktionsinriktning en stor skara 
arbetare. Wanås var redan 1649 ett stort gods som 
bestod av 64 gårdar. Nästan 200 år senare fanns det 
omkring 50 gårdar och 70 torp. Omräknat i dagsver-
ken utgjorde detta 11 000 arbetsdagar om året som 
godset kunde tillräkna sig. Människorna som bru-
kade dessa torp och gårdar tillsammans med statare 
och anställda har varit delaktiga i skapandet av det 
fysiska kulturarv som finns på platsen idag. Den 
byggnadsminnesförklarade miljön utgör en liten del 
av det samlade godslandskapet.  
 

1400-tal 
De äldsta skriftliga källorna om Wanås är nedteck-
nade under 1400-talet. Då gick gården under nam-
net ”Watnaas”, vilket betyder åsen vid vattnet. Går-
dens historia kan sträcka sig ännu längre tillbaka, 
men det är vid denna tid som den nuvarande an-
läggningen började ta form. Den förste kände äga-
ren var väpnaren Eskild Aagesen som innehade 
Wanås kring år 1440. Kort därefter bytte gården 
ägare, först till Jep Hegle under 1460-talet och vid 
1470 till Niels Pedersen Brahe, som fick gården 

genom äktenskap. Det var Brahe som påbörjade 
uppförandet av borgen som ligger till grund för 
dagens slottsbyggnad. Under 1480-talet lät han 
uppföra ett tvåvåningshus på en holme, omgiven 
av träpalissad, vallgrav och med en vindbrygga på 
västra sidan. Denna form av anläggning var typisk 
för tiden, då oroligheter i landet ökade behovet av 
ett starkt försvar. Under 1510-talet uppförde so-
nen, Niels Nielsen Brahe, ännu en byggnad i form 
av en envåningslänga på holmens östra sida.   
 

1500- och 1600-talet 
Det dröjde dock inte länge förrän Niels Nielsen 
Brahe förlorade borgen och sina ägor efter att ha 
satt sig upp mot den blivande danske kungen Fred-
rik I. Wanås förlänades därefter av kungen till 
Claus Stensen Bille. Under hans och sonen Sten 
Clausens tid byggdes borgen ut och den östra 
längan fick ytterligare ett våningsplan. I samband 
med det nordiska sjuårskriget mellan 1563-70 blev 

emellertid Wanås både plundrat och bränt av den 
svenska armén. Dock lät Sten Clausen Bille snart 
återuppbygga borgen och tillfogade troligtvis även 
den västra längan i anläggningen.  

Under 1600-talets första hälft uppfördes den 
södra längan, byggd av korsvirke. Därmed blev hela 
gården kringbyggd och anläggningen kom att bli en 
komplett renässansborg med både vallgrav och 
vindbrygga. På den västra sidan ledde vindbryggan 
till en större stallgård, omgärdad av fem byggnader 
och som kan ses i en avbildning av godset från 1680. 
Trädgården låg i sydväst, väster om dammen. Under 
hela 1600-talet bytte Wanås ägare ett flertal gånger, 
men utan att några större förändringar gjordes i 
anläggningens utformning.  

Wanås 1680. Från Burman-Fisher prospektet. (Stallgården/ekonomibyggnaderna låg åt väster istället för åt norr som det gör idag).  
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1700-talet 
1691 övergick borgen till Lena Sofia von Putbus. 
Under hennes tid växte Wanås genom ett flertal 
gårds- och markköp till en betydande godsegen-
dom. Wanås stannande i släkten fram till 1756 då  
det såldes tillsammans med Bivaröd säteri och un-
derliggande hemman för 130 000 daler silver till 
överstelöjtnanten Carl Axel Hugo Hamilton. Tidigt 
började Hugo Hamilton och hans hustru Betty 
Jennings att planera en ombyggnad av Wanås. 1757 
tog majoren Axel Arbin fram ett förslag på en ny 
generalplan för anläggningen som skulle ”rätta natu-
rens fehl och framflutne tiders mörcker och försumelse”. 
Enligt förslaget skulle borgen placeras i mitten av  

 
anläggningen med två trapetsformade gårdar i öster 
respektive väster, samt hörnpaviljonger och flera 
franska trädgårdar och alléer. Detta förslag genom-
fördes inte, men istället togs snart ett nytt förslag 
fram (troligtvis även det av Arbin) vilket snabbt 
godkändes och påbörjades. 

Enligt den nya planen flyttades gårdens huvud-
axel i nord-sydlig riktning. Norr om borgen fanns 
det tidigare enbart hagmarker och åkrar, men nu 
anlades ett symmetriskt cour d´honneur, med flyglar på 
den östra och västra sidan. Åt norr avslutades områ-
det med paviljonger samt ett staket med praktfulla 
grindar.   

 

 
Redan 1759 stod den första byggnaden, ko- och 
oxstallet, klart och året därefter var även logen upp-
förd. 1767 var de båda flyglarna och paviljongerna 
uppförda. Enligt lantmätare Lorents Gillbergs be-
skrivning av Wanås år 1767, var trädgården nyligen 
omlagd och förbättrad och försedd med trägårdshus.  
Jennings lät uppföra ytterligare två stallbyggnader 
närmare mangården mellan 1775 och 1776. Den 
gamla borgen förblev dock obebodd då den östra 
flygeln inreddes till bostadshus medan den västra 
iordningställdes till brygghus och bagarstuga. I sam-
band med att anläggningens huvudaxel flyttades från 
öster till norr drogs nya vägsträckningar. Istället för 
den slingrande väg som tidigare varit förbindelsen 

Generalplan av Arbin 1757. Den ambitiösa anläggningen med borgen 
i mitten, trapetsgårdar åt öster och väster samt flera franska trädgårds-
anläggningar genomfördes inte.  

Karta över anläggningen 1800. Den gamla kvartersindelade 
trädgården fanns i sydväst medan den nya trädgården höll på att 
anläggas i nordost.  

Karta sammanställd av Henrik Svensson och hämtad ur boken 
Wanås historia. Kartan visar antalet gårdar som låg under Wanås 
gods år 1766. 
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mellan kyrkan i Gryt och Wanås anlades en ny lin-
jerät väg, kantad av en dubbelsidig trädallé. Vägen 
ledde från borggårdens grind över stallgården mot 
sockenkyrkan i norr.  

När omdaningen av stallgården, flyglarna och 
paviljongerna stod klar 1776 påbörjades planeringen 
för en ny huvudbyggnad. Vid denna tid låg sedan 
länge all skötsel av gården och dess byggnationer på 
Betty Jennings, sedan Hugo Hamiltons död 1763. 
Planerna pågick länge och under tiden formulerade 
Betty Jennings 1791 ett testamente som gjorde både 
Wanås och Bivaröds säterier till fideikommiss. Enligt 
testamentet skulle Wanås tillfalla den näst äldste 
dottersonen, Carl Axel Wachtmeister. Till följd av 
dottern Carolines död 1799 genomfördes ett antal 
ändringar till testamentet. De gav hans far, Hans 
Fredric Wachtmeister, rätt att disponera fideikom-
misset innan sonen tog över, även om han gifte om 
sig. När Betty Jennings dog 1801 hade hon ”låtit 

gräva och spränga dammarna, uppföra ladugårdshusen, om-
lagt parken och planterat de fyra långa och vackra alléer, som 
från skilda håll föra till gården”. 

1800-talet 
År 1800 upprättade lantmätare Anders Lindbom en 
karta över Wanås. Anläggningens nordsydliga axel 
framgår tydligt med nyuppförda ekonomilängor och 
flyglar. Slottet var omgivet av en vallgrav och väster 
om denna fanns den kvartersindelade Gamla Trä-
gården. Förutom gamla och unga fruktträd fanns 
här även blomster- och grönsaksodling. Den Nya 
Trädgården höll på att anläggas i öster och tusen 
unga fruktträd var planterade och ytterligare 285 
skulle sättas, varav 65 spaljerade träd. En humlegård 
fanns ungefär på platsen för den nuvarande tennis-
banan. Strax söder om noterades särskilt en siktlinje, 
en rak uthuggning genom gårdens kohage och 
Knislinge Furuskog. Denna sträckte sig längs med 

nuvarande gångstig söder om vallgraven och är 
märkbar än idag, även om den inte längre är så lång.  

1801 flyttade Hans Fredrik Wachtmeister in på 
Wanås tillsammans med sin nya hustru Hedvig Sofia 
Lewenhaupt. Omgående påbörjades planer för att 
förbättra trädgården och rusta upp borgen. Där-
ibland revs den södra längan och borggården öpp-
nades upp mot söder och cour d´honneur, medan den 
östra längan försågs med ett trapphus. Exakt när 
denna förändring skett är oklart, men en avbildning 
från 1817 visar att den södra längan saknas. Under 
början av 1800-talet fylldes även halva vallgraven 
igen, eventuellt av rivningsmaterial från den södra 
längan.  

1820 tog Carl Axel Wachtmeister, den förste fide-
ikommissarien, över Wanås. Carl Axel började med 
att göra flera ändringar till borgens disposition. Där-
ibland uppfördes en ny länga på sydsidan, vilket 
förvandlade borggården till två mindre innergårdar 
åtskiljda av en trappa. Efter honom kom den äldste 
sonen Axel Fredric 1852 att arrendera Wanås. Likt 
sina föregångare gjorde även han flera förändringar 
vid borgen. Med hjälp av den danske arkitekten 
Christian Fredrik Zwingmann byggdes några av 
gavlarna om i renässansstil och en nygotisk portal-
omfattning konstruerades till borgens huvudingång.  

1900-talet 
Axel Fredrik efterträddes vid sin död 1899 av den 
äldste sonen Carl Axel. Han kom att göra de sista 
större förändringarna vid Wanås. Vid denna tid var 
det vanligt med om- och tillbyggnader på svenska 
gods, herrgårdar och slott. Det låg dessutom i tiden 
att se tillbaka på tidigare historiska stilar och återin-
föra dem vid ombyggnationen, vilket även skedde 

Teckning av Wanås från nordväst 1817 av Ulrik Thersner. Visar 
flyglarna i sitt ursprungliga utseende-/utförande med valmade sadeltak.  

Wanås vid 1850-talet, efter att den södra längan byggts upp igen. I 
bakgrunden anas flyglarnas höga franska fönster och pilastrar. Av 
F. Richardt.  
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vid Wanås. Den danske arkitekten Henrik Glaesel 
anlitades för uppdraget och skapade det nuvarande 
slottets utseende.  

Under 1900-talet första år uppfördes bland annat 
en kökstillbyggnad vid den västra längan och slottet 
fick en historiserande dräkt i form av småspröjsade 
fönster, stenportal i renässansstil med mera. Även 
interiört genomgick byggnaden ett antal förändring-
ar, framförallt genom anläggandet av en ny huvud-
trappa. Likaså flyglarna byggdes om i renässansstil 
med nya tak, trappstensgavlar och frontespiser.  

Förändringar som genomfördes i trädgården var 
bland annat nyanläggningar på den östra och västra 
sidan om slottet. Det tidiga 1900-talet förknippas 
ofta med engelska stilideal. Carl och Ebba Wacht-
meister lär ha importerat rhododendronplantor från 
England, som förutom på Wanås även planterats i 
trädgårdar på Christinelund och Krapperup. Klippta 
häckar med träd, trappor och murar som bildar olika 
rum är också typiska särdrag för denna tid.  

I början av 1900-talet hade trädgårdsmästaren 
hjälp av tre man som klippte gräsmattor med hand-
maskin, skyfflade gångar och skötte rabatter. I träd-
gården fanns bland annat fruktträd, vinbär och 
köksväxter som blomkål och grönkål. Häradskartan 
från 1930-talet visar att området närmast uppfarts-
vägen till slottet är strikt och rätvinklig, liksom den 
kvartersindelade trädgården i nordost. Området i 
sydväst, där den gamla trädgården en gång låg, var 
nu omvandlad till en anläggning med slingrande och 
buktande gångar. Även i sydost fanns en successiv 
övergång från strikt rätvinklig struktur närmast slot-
tet till organiskt formade gångar som fortsatte sö-
derut i parken. Ett foto från omkring år 1930 visar 
att området närmast slottet och flyglarna utgjordes 

av öppen gräsmatta genomkorsad av klippta häckar 
och grusgångar i geometriska formationer, i huvud-
sak rätvinkliga i öster, och mer rundade i väster. De 
nuvarande klippta kuberna av idegran kring slottet 
ser på fotografiet unga och nyplanterade ut. En grön 
ridå av lövträd bildade lummig inramning norrut 
kring ekonomilängorna. I trädgården i nordost, som 
avgränsas av den höga muren, skymtar rader av träd 
eller buskar.  

Enligt brandförsäkringshandlingar år 1935 fanns 
orangeri och växthus ungefär på samma plats där 
växthus och verkstad ligger idag och området för 
trädgården omfattade denna östra del av anläggning-
en. Trädgårdsmästarbostaden var inrymd i tegelvillan 
invid nuvarande gårdskontoret. Flygfoto från 1940-
talet visar en omfattande trädgårdsanläggning där 
hela den nuvarande öppna ytan i nordost var ian-
språktagen med rader av planteringar.  

Under senare delen av 1900-talet omformas slot-
tets närområde. En del av gångarna lades igen och 
ersattes av sammanhängande gräsmatta. Skötselkrä-
vande inslag togs bort eller ersattes av mer lättskötta 
sorter eller sköttes mer sporadiskt. Förenklingen av 
anläggningen är ett tidstypiskt fenomen då det inte 
fanns tillgång till billig arbetskraft i samma utsträck-
ning som förr.  

1980 blev Wanås slott med tillhörande flyglar och 
ekonomibyggnader förklarade som byggnadsminne. 
1987 genomfördes den första konstutställningen i 
parken, under ledning av Marika Wachtmeister, och 
fortfarande genomförs varje år nya installationer och 
utställningar. Delar av de gamla ekonomibyggnader-
na har gjorts om till museum, utställningslokaler och 
café.  
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Beskrivning av trädgård och 
byggnader 
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Trädgård 
Delområde 1  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Beskrivning 
Delområdet utgör den norra delen av Wanås 
ekonomidel med koppling till gårdens 
jordbruksproduktion. Området är samtidigt den 
pampiga entrén till Wanås till vilken det vidsträckta 
allésystemet i det omgivande landskapet leder. Tre 
lindar längs den äldre vägbanan i norr utgör en rest 
av detta allésystem. På ömse sidor om den grusade 
uppfartsvägen finns symmetriskt planterade 
rhododendronbuskar. Gräsmatta omger stall och 
logbyggnad.  

I sydost finns en höjd med en inbyggd f  d 
iskällare omgestaltad till ett konstverk. I anslutning 

till denna finns spridda äldre träd av lind, ek, bok 
och lönn.  

En hög kallmur i öster avgränsar mot växthus 
och verkstadsbyggnad. Längs murens östra sida 
finns ett trettiotal spaljerade fruktträd.  
 
Historik 
Området planlades i samband med att stall och loge 
uppfördes omkring 1760, som en del i Wanås 
nordsydliga huvudaxel vilken då etablerades. En allé 
har tidigare kantat uppfartsvägen mot slottet. 
Rhododendronplanteringen tillkom troligen i början 
av 1900-talet då rhododendronbuskar köptes in från 
England.  

Platsen för iskällaren finns utritad på 1800 års 
karta. I karthandlingen nämns att det i detta område 
fanns många stora ”Eke-trän”.  

Den östra muren är utritad som en linje på 1800 
års karta. Muren avgränsade då den Nya Trädgården 
som höll på att anläggas.  

Belägg för spaljerade fruktträd finns åtminstone 
sedan 1800, då det i kartbeskrivningen berättas om 
den nya fruktträdgården uti vilken 1 000 unga 
fruktträd av äpple, päron och körsbär är planterade 
och ytterligare 285 ska sättas, varav 65 spaljerade 
träd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturhistoriska och biologiska värden 

Arkitekturhistoriska värden: 
- Den strikt planerade anläggningen, och inte minst 

de äldre lindarna och vägbanken, berättar om den 
stora byggnadsepoken som Betty Jennings dirigerade 
under 1760-talet.  

 
- Wanås allésystem är en tydlig markör för ett 

godslandskap som sträcker sig långt utanför själva 
godset.  

 
Socialhistoriskta värden:  

- Park- och trädgårdsanläggningens omfattning 
belyser historien över alla de människor 
(trädgårdsmästare, dagsverksskyldiga, torpare, 
bönder) som medverkat i framväxten av 
kulturmiljön.  

 
Odlingshistoriska värden:  

- De äldre träden utgör i sig ett arkivmaterial som 
kan berätta om dåtidens val av växtmaterial, form 
och placering.  

- De spaljerade fruktträden berättar om den rika 
kunskapen kring fruktodlingens hantverk och 
odlade mångfald.  

- Rhododendronen utgör ett autentiskt och tidstypiskt 
växtmaterial.  

 
Biologiska värden:  

- Lindarnas långa trädkontinuitet har resulterat i 
höga biologiska värden med flera rödlistade arter.  
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Träd 
I norr står tre äldre lindar utmed den södra sidan av 
gamla sträckningen av landsvägen. Samtliga lindar 
lutar söderut och bär spår av tidigare beskärning. Ett 
av träden har ett stort stamhål med inneboende 
kajor, medan övriga två har mindre stamhål; samtliga 
kan klassas som skyddsvärda träd. En tvåstammig 
klibbal med stamhålighet står strax nordost om 
ekonomilängan. 

I den sydöstra delen av området finns flera äldre 
träd. Två äldre ekar finns längs södra sidan, och 
ytterligare två i norr. Förutom dessa finns uppe på 
kullen en bok och en skogslönn och längs kanterna 
ett par skogslindar. Samtliga träd är äldre och ser inte 
ut att vara ordnade i rader utan är mer sporadiskt 
placerade.  

Utmed murens östra sida finns ett trettiotal 
spaljerade fruktträd. Dessa är spaljerade som så 
kallade verrierpalmetter, en slags kandelaberform 
bestående av en huvudstam med två vinklande 
grenar på ömse sidor. Vissa av fruktträden har 
bevarat sin spaljerade ursprungsform, medan andra 
saknar några av sina huvudgrenar eller enbart består 
av en huvudstam. Spaljéställningen finns i hög grad 
kvar i form av lodräta, glest fästa hässjestörar mot 
vågräta smala brädor i över- och nederkant. 
Ställningen är till stora delar fäst i muren med 
järnbeslag, medan vissa av träden har kompletterats 
med moderna plastfästen. Bitvis är luckorna stora 
efter utgångna träd. Kirskål täcker marken under 
fruktträden.  

 
 
 
 

Häckar och buskvegetation 

På ömse sidor utmed huvudvägen mot slottet finns 
sex omfångsrika rhododendronplanteringar, 
symmetriskt och jämnt placerade.  

Längs västra sidan av den murade rampen upp 
till logbyggnaden finns en hög häck av avenbok, ca 4 
meter hög. Den äldre beskärningshöjden kan anas i 
grenverket, vilket tyder på att häckens höjd har varit 
anpassad till rampens höjd, d v s i norr var häcken 
omkring en meter för att söderut öka till ca två 
meters höjd. En rest av en motsvarande tidigare 
häck finns invid den murade rampen vid stallet. Här 
är avenboken mer eller mindre friväxande som ett 
mindre buskage, men tidigare beskärningsställen kan 
anas i grenverket.  

Invid båda avenboksplanteringarna finns en 
grupp med 6-7 högresta ädelcypresser.  

Gångstigen från trädgårdsmästarbostaden kantas 
dels av schersminbuskage och tre högväxta 
ädelcypresser, dels av vintergrönt buskage av 
himalayaen och kinesisk en som övergår i en 
friväxande och avgränsande häck av snöbär.   
 
Perenner och lökväxter 
Inga perenner eller lökväxter har noterats inom 
delområdet.  
 
Murar 

Upp till stallets övre våning finns en mur uppförd av 
kallmurad natursten i olika storlek och fogad med 
cementhaltigt bruk. Räcket är gjort av svartmålade 
träbalkar som är fästa i muren. Den nedre delen har 
ett finmaskigt metallnät. Vägbanan är hårdgjord.  

 

En murad ramp i liknande utförande finns upp till 
logens övre våning. Denna är murad av natursten i 
olika storlekar, fogad med cementhaltigt bruk. Räck-
et är gjort av svartmålade träbalkar som är fästa i 
muren. Vägbanan utgörs av klippt gräsmatta. 

I öster finns en mur som sträcker sig från den f  d 
trädgårdsmästarbostaden och söderut i riktning mot 
magasinet. Muren är omkring 3 meter hög och 
kallmurad av natursten.  Utmed murens västra sida 
finns en hel del sly av exempelvis lönn, rosenrips, 
hassel och måbär.  
 
Gångar och vägar 

Huvudvägarna och gångar följer en rätvinklig 
struktur. Sträckorna är grusade med ljust naturgrus.  

En svagt buktande gångstig i gräsmattan leder 
söderut från trädgårdsmästarbostaden till öppningen 
i muren ut mot f  d trädgården.  
 
Gräsytor 
Gräsmattorna i området är kortklippta och i 
huvudsak näringspåverkade. Konkurrensstarka örter 
som groblad, revsmörblomma, vitklöver och 
ogräsmaskros dominerar. I kanter mot vägar och 
buskage hittas även örter som jordreva och 
stinknäva. Gräsmattan ovanför f  d iskällaren är 
måttligt näringspåverkad och i kanterna finns inslag 
av gråfibbla, vårbrodd och gökärt som antyder att 
det åtminstone bitvis är lite magrare förhållanden.  
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Överst: områdets avgränsning på 1800 års karta, 1930-talet häradskarta, samt dagens ortofoto. Nederst: huvudvägen upp mot slottet år 2004 och år 2016.  
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Siktlinjer 

Uppfartsvägen mot slottet utgör anläggningens 
huvudaxel och samtidigt en mycket viktig siktlinje. 
Denna har historiskt kantats av en allé men är idag 
omgiven av symmetriskt planterade 
rhododendronbuskar.  
 

Kulturhistoriska och biologiska särdrag 
- Den nordsydliga huvudaxeln betonas av 

symmetriskt planterade rhododendron.  
- Den gamla vägsträckningen i norr 

framträder som en vall.  
- Historiskt har delområdet utgjort en aktiv 

del i gårdens jordbruk, vilket betyder att det 
förutom alléplanteringen antagligen har 
varit förhållandevis sparsamt planterat.  

- På rampernas murade sidor växer bitvis 
rikligt med signalarten guldlockmossa. 

- De äldre lindarna längs den äldre vägbanan 
har rik epifytflora, ett resultat av lång 
trädkontinuitet. På två av lindarna växer den 
rödlistade matt pricklav Pachnolepia pruinata 
(NT), på samtliga träd växer den tidigare 
rödlistade grå skärelav Dendrographa 
decolorans, på ett av träden växer 
signalarterna lönnlav Bacidia rubella och 
guldlockmossa Homalothecium sericeum. 

- De äldre träden på kullen i anslutning till 
f  d iskällaren har höga biologiska värden. På 
skogslönnen växer allémossa och 
blodplättslav och på en av lindarna växer 
kyrkogårdslav. De två norra äldre ekarna har 
värdefull epifyflora, bl.a. med förekomst av 
den rödlistade matt pricklav Pachnolepia 
pruinata (NT), den tidigare rödlistade grå 
skärelav Dendrographa decolorans, samt 
gulpudrad spiklav Calicium adspersum och 
grön spiklav Calicium viride. Båda ekarna har 
jätteträdsdimension och klassas som 
skyddsvärda träd.  

- De spaljerade fruktträden är en av få 
kvarvarande delar av Wanås nyttoträdgård.  
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Delområde 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning 

Delområdet utgör den södra delen av Wanås 
ekonomidel vars stallar och magasin har koppling till 
gårdens jordbruksproduktion. Området är planerat 
utefter den nordsydliga huvudaxeln som förstärks av 
symmetriskt placerade rhododendronbuskar och 
rester av en lindallé på ömse sidor om 
uppfartsvägen. En enda äldre, grov ask i söder kan 
vara en rest av en äldre generation allé. Flera mindre 
rabatter av strutbräken finns i den nordvästra delen. 
Dessa ser ut att i hög grad vara inordnade i 
allésystemets linjestruktur. Söderut, mot det 
slottsnära området, avgränsar en klippt häck av 
avenbok. 

Ett brett stråk av strutbräken söder om östra stallet 
utgör gräns mellan det mer intensivt skötta området 
längs huvudaxeln, mot den mer vilda och friväxande 
delen, som längre österut övergår i parkområdet. 
Några av de yngre träden i denna extensiva del är 
troligen spontant uppkomna. I sydost står en 
vidkronig solitär blodbok med en ek intill samt ett 
fåtal relativt nyplanterade fruktträd. Mellan östra 
stallet och magasinet finns en ca tre meter hög mur. 
Utmed dess södra sida finns spaljerade äldre 
fruktträd.  
 
Historik  

Områdets struktur tillkom i samband med att 
anläggningens nordsydliga huvudaxel etablerades i 
mitten av 1700-talet. Östra och västra stallet 
uppfördes på 1770-talet. Uppfartsvägen mot slottet 
har tidigare varit kantad av minst en allé. Historiskt 
har delområdet utgjort en aktiv del i gårdens 
djurproduktion, vilket betyder att det förutom 
alléplanteringen antagligen har varit sparsamt 
planterat.  

Området söder om östra stallet har enligt 1800 
års karta utgjort en så kallad Blekeplats, en plats där 
man blekte sitt linne.  

Rhododendronbuskarna tillkom troligen i början 
av 1900-talet, då rhododendronbuskar köptes in från 
England.  
 
 
 
 
 
 
 

Kulturhistoriska och biologiska värden 

Arkitekturhistoriska värden: 
- Byggnader, växtlighet och träd ingår i en i 

huvudsak rätvinkligt planerad helhetsanläggning 
med rötter i 1700-talet. 

 
Socialhistoriska värden:  

- Park- och trädgårdsanläggningens omfattning 
belyser historien över alla de människor 
(trädgårdsmästare, dagsverksskyldiga, torpare, 
bönder) som medverkat i framväxten av 
kulturmiljön.  

 
Odlingshistoriska värden:  

- De äldre träden utgör i sig ett arkivmaterial som 
kan berätta om dåtidens val av växtmaterial, form 
och placering.  

- De spaljerade fruktträden berättar om den rika 
kunskapen kring fruktodlingens hantverk och 
odlade mångfald.  

- Rhododendronen utgör ett autentiskt och tidstypiskt 
växtmaterial.  

 
Biologiska värden:  

- De äldre trädens historiska kontinuitet har 
resulterat i höga biologiska värden med flera 
rödlistade arter.  
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Träd 

På ömse sidor utmed uppfartsvägen mot slottet 
finns en allé bestående av sju skogslindar. Träden är 
placerade i linje med fasaderna på stall och loge i 
område 1. Lindarna bär tydliga spår av tidigare 
beskärning och vissa har fått kandelaberliknande 
former. Strax sydost om dessa finns en mycket grov 
ask, vars assymmetriska grenverk brer ut sig österut. 
Möjligen kan formen tyda på att kronan tidigare 
varit trängd av andra träd från väster, kanske en äldre 
generation allé. Trädet har stamhål och 
jätteträdsdimension, vilket gör att det klassas som 
skyddsvärt träd. Asken tillsammans med två mindre 
planteringar av strutbräken står i det närmaste i linje 
med ekonomilängans takås. Sydost om asken finns 
en medelålders hängbjörk.  

Söder om östra stallet finns en medelålders pil, 
två unga vårtbjörkar, en ung sälg och unga lönnar. 
Öster härom finns ett gräsbevuxet område med en 
centralt placerad, vidkronig blodbok. Öster om 
blodboken står en ung ek samt tre unga, oregelbun-
det planterade fruktträd; två äpple och ett körsbär.  

Utmed en hög mur mellan östra stallet och ma-
gasinet finns ca tretton spaljerade fruktträd, troligen 
i huvudsak päron. Träden står oregelbundet längs 
den skyddade sydsidan. Tomma luckor talar för att 
många fruktträd har gått ut. Flertalet av träden är 
spaljerade som så kallade verrierpalmetter, en slags 
kandelaberform bestående av en huvudstam med två 
vinklande grenar på ömse sidor. Inga träd finns ut-
med den norra sidan mot den grusade innergården 
mellan stall och magasin. En solitär äldre lönn står 
vid innergårdens norra sida.  

I östra delen av området finns ett triangulärt om-
råde avgränsat av gångstigar. Längs de yttre kanterna 

finns flera sälgar, varav flera i dålig kondition. I öv-
rigt finns en grov bok, flera thujor och ett gullregn. 

Området i nordost, utanför magasinet, utgörs av 
en öppen grusplan. Här finns Yoko Onos konstverk 
Wish Trees for Wanås som består av fjorton relativt 
låga äppelträd i två rader, fyllda av lappar med besö-
kares önskningar.  

I områdets västra del finns en ung allé av hästkas-
tanj som är planterad utmed den avgränsande häck-
en av avenbok i söder. Alldeles invid häcken finns en 
mycket grov stubbe, vilken möjligen kan vara en rest 
av ett tidigare alléträd. 

Västerut finns ingen naturlig gräns inom bygg-
nadsminnesavgränsningen, utan gräsmattan med 
spridda äldre träd av skogslönn, skogslind, bok och 
hästkastanj fortsätter fram till vägen.  

 
Häckar och buskvegetation 
Utmed uppfartsvägen mot slottet finns fyra 
rhododendronplanteringar, två på varje sida, 
symmetriskt och jämnt placerade.  

Södra sidan av delområdet har en strikt avgräns-
ning i form av klippta häckar av avenbok. Området 
söder om stall och magasin ramas i söder in av ett 
buskage av olika sorters syrén. En tät häck av 
friväxande idegran avgränsar mot öster.  
 
Perenner och lökväxter 

I områdets västra del är en viss höjdskillnad märkbar 
med det sydvästra hörnet som högsta punkt. Här 
står ett par högväxta lönnar invid en berghäll som 
går i dagen. I sluttningen nedanför hällen brer 
vitskråp ut sig tillsammans med planteringar av 
rhododendron och forsythia. Nedanför tar gräsmatta 
vid, med en centralt placerad, rund rabatt av 

strutbräken och vitskråp kantad av påskliljor. Tre 
mindre rundlar av strutbräken står i en nordsydlig 
rad, i linje med lindallén. Strutbräken växer också i 
ett brett stråk söder om östra stallet.  

Inramad av idegranshäcken, vid magasinets södra 
gavel finns en mindre, i det närmaste kvartcirkelstor 
trädgårdsanläggning, bestående av rabatter och en 
genomgående buktande grusad gång. Utmed maga-
sinets gavel finns rabatt med bland annat rosor och 
riddarsporre. I trädgårdens norra del finns fem 
kvadrater i form av strikt klippta buxbomshäckar, 
samt ett plattrunt klippt klot av buxbom. Centralt 
finns en större rabatt med mindre träd såsom 
katsura och buskar som exempelvis järnek, olvon, 
dvärgsyrén och azalea. Bland perennerna finns stor 
variation med bl a rosor, jättedaggkåpa, iris, akleja 
och julros. I den östra rabatten finns ett stenblock 
med inskriptionen Mother, en del av konstverket 
Restitution av Sarah Schwartz. Intill finns en cirkel 
av klippt idegran.  
 
Murar 

Mellan östra stallet och magasinet finns en ca tre 
meter hög mur uppförd av tuktad natursten med en 
övre del av murat tegel och avtäckning av enkupiga 
tegelpannor. Murens södra sida har breda, 
spritputsade fogar som är avfärgade i en rosa kulör. 
Utmed dess södra sida finns spaljerade fruktträd. 
Den norra sidan är fogad med bruk i ljusgrå kulör.  

En dubbelmur av kallmurad natursten avgränsar 
norrut mot grusplanen invid magasinet. I öppningen 
mot grusplanen finns en grind av svartmålat smide. 
Murens avslut vid östra grindstolpen har rasat.  
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Överst: områdets avgränsning på 1800 års karta, 1930-talets häradskarta samt dagens ortofoto.                                                                                                         Nederst t v: spaljerade 
fruktträd och rester av spaljéställning. Nederst t h: Träd, byggnader och växter är inordnade i en rätvinklig och linjär struktur.  
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Vid stallets sydvästra hörn finns en kallmurad ramp. 
Rampen är delvis fogad med cementhaltigt bruk, 
och har delvis gjutna delar. Stora delar av södra sidan 
är inte fogad. Ett enkelt räcke av svartmålade 
träbalkar och bräder är fäst i murens övre del. 
Vägbanan utgörs av gräsmatta.   
 
Gångar och vägar 
Det i huvudsak rätvinkliga gång- och vägsystemet är 
grusat med ljust naturgrus.  
 
Gräsytor 
Gräsmattorna i de västra och centrala delarna av 
området är kortklippta och näringspåverkade med 
inslag av ett fåtal konkurrensstarka örter. Invid östra 
stallet är gräsmattan delvis nysådd.  

Markvegetationen längre österut, omkring 
blodboken sköts mer extensivt och utgörs främst av 
bredbladigt gräs med inslag av bl a kirskål, 
brännässla, gulplister, snärjmåra, vitsippa och 
maskros.  
 
Siktlinjer 
Uppfartsvägen mot slottet utgör anläggningens 
huvudaxel och samtidigt en mycket viktig siktlinje. 
Denna har historiskt kantats av minst en rad alléträd, 
möjligen en dubbel allé. De symmetriskt planterade 
rhododendronbuskarna betonar linjen.  
 

Kulturhistoriska och biologiska särdrag 

- En successiv övergång mellan ekonomiområde 
och slottsområde kan märkas genom en större 
mångfald av växter, träd och buskar. Dock är 
området väl avskilt genom klippta häckar.  

- Rabatter, häckar och träd är till stora delar 
placerade i en linjerät struktur.  

- De spaljerade fruktträden är en av få 
kvarvarande rester av Wanås nyttoträdgård.  

- På muren med de spaljerade fruktträden finns 
här och var rester av en ålderdomlig 
spaljéställning i form av träslanor fästa med 
handsmidd spik och beslag samt järntråd.  

- På ett par av lindarna i allén växer den rödlistade 
grynig dagglav P. grisea (NT). Här förekommer 
också andra intressanta arter som 
guldlockmossa, fjällig dagglav Physconia perisidiosa, 
allémossa, kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum 
och stor hättemossa Orthotrichum lyellii. 

- På asken växer signalarterna vitskivlav, platt 
fjädermossa Neckera complanata, guldlockmossa, 
den tidigare rödlistade alléskruvmossa, samt 
klotterlav och allémossa. 

- På blodboken förekommer signalarten 
guldlockmossa sparsamt. 

- Ädellövträden i väster har höga biologiska 
värden. Här växer grynig dagglav Physconia grisea 
(NT), den tidigare rödlistade alléskruvmossa 
Syntrichia virescens, signalarterna vitskivlav 
Diplotomma alboatrum och guldlockmossa 
Homalothecium sericeum, samt 
naturvårdsintressanta arter som klotterlav 
Alyxoria varia, grov ljuslav Xanthomendoza fulva 
och allémossa Leucodon sciuroides.  
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Delområde 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning 

Delområdet omfattar slottets och flyglarnas 
närområde som är tydligt avskilt från ekonomidelen i 
norr. Centralt och symmetriskt placerad framför 
slottet, finns en öppen oval gräsyta som kantas av 
formklippta kuber av idegran. I söder finns en 
vallgrav. De båda flyglarna ramas in av mer eller 
mindre omfattande system av klippta häckar av 
avenbok. Öppna ytor och klippta gräsmattor omger 
slottet och flyglarna. I den östra delen sker en 
övergång till parkområdet som utgörs av bokskog 
med inslag av bland annat ek.  
 
 

Historik 

Det slottsnära området har sedan 1400-talet varit 
centrum i anläggningen. Fram till mitten av 1700-
talet hade anläggningen en västöstlig utbredning. 
När den nordsydliga huvudaxeln istället etablerades, 
anlades en symmetrisk struktur på tidigare 
hagmarker och åkrar.  

Kartan från år 1800 visar slottet omgivet av en 
vallgrav med bryggor i väster, norr och öster. De 
närmsta omgivningarna utgjordes av den gamla 
kvartersindelade trädgården med köksväxter, 
blommor och fruktträd. En mur avgränsade mot 
den nya trädgården som höll på att anläggas i öster. 
En humlegård fanns i delområdets sydöstra hörn, på 
platsen för den nuvarande tennisbanan. I nordöstra 
delen av området, inom den nuvarande parken, 
fanns en kulle beväxt med ung aspskog.  

Rhododendronbuskarna tillkom troligen i början 
av 1900-talet, då rhododendronbuskar köptes in från 
England.  

Häradskartan från 1930-talet visar en strikt rät-
vinklig struktur närmast slottet och en bit österut. 
Mot de yttre kanterna sker en successiv övergång 
med slingrande former, främst i västra delen.  

1970-talets ekonomiska karta visar att det under 
mitten och senare delen av 1900-talet sker en 
förenkling och rationalisering av 
trädgårdsanläggningen. Exempelvis läggs 
gångsystem igen och sås in med gräs.  
 
 
 
 
 
 

Kulturhistoriska och biologiska värden 

Arkitekturhistoriska värden: 
- Byggnader, växtlighet och träd ingår i en planerad 

och i huvudsak rätvinklig helhetsanläggning som 
berättar om dåtidens ideal.  

 
Socialhistoriskta värden:  

- Park- och trädgårdsanläggningens omfattning 
belyser historien över alla de människor 
(trädgårdsmästare, dagsverksskyldiga, torpare, 
bönder) som medverkat i framväxten av 
kulturmiljön.  

 
Odlingshistoriska värden:  

- De äldre träden utgör i sig ett arkivmaterial som 
kan berätta om dåtidens val av växtmaterial, form 
och placering.  

- Den grova buxbomen utgör ett autentiskt 
växtmaterial med hög ålder.  

 
Biologiska värden:  

- De äldre trädens historiska kontinuitet har 
resulterat i höga biologiska värden med flera 
rödlistade arter.  
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Träd 

Flertalet av delområdets träd finns i den östra delen.  
Nära östra flygelns nordöstra hörn står tre mindre 
träd, praktmagnolia med ett rhododendronbuskage 
intill. Intill finns en stenbänk flankerad av två 
högresta thujor.  

I vardera änden av den häckomgärdade platån 
mellan östra flygeln och parkområdet står ett par 
solitära, grova ekar. Den norra eken är av jätteträds-
dimension och klassas som skyddsvärt träd.  

Parkområdet i öster utgörs av äldre bokskog med 
inslag av ek. I kantzonen växer även skogslind, sälg, 
benved och skogslönn. Strax innanför stentrappan in 
till parkområdet finns två likåldriga och till synes 
medvetet placerade ekar som flankerar den relativt 
öppna ytan. Uppslag av sly och yngre träd av bok 
bidrar till att strukturen inte längre är så tydlig.  
 
Häckar och buskvegetation 

Klippta häckar av avenbok ramar in mot omgivande 
gångar och vägar. I norr finns två vitputsade 
grindstolpar på ömse sidor om infartsvägen. På 
vardera sidor flankerar två plattrunda klippta klot av 
buxbom. 

I områdets sydvästra hörn finns häckplanteringar 
i korsformation, en rest som markerar platsen där 
två äldre gångar tidigare korsat varandra. Häckarna 
utgörs av klippt avenbok. 

En nordsydlig klippt häck av avenbok tillsam-
mans med två formklippta kuber av idegran 
avgränsar poolområdet från tennisbanan. 

Vid flyglarnas huvudingångar är häckarna högre 
och bildar portaler kring öppningarna mot husens 
ingångar. Häcksystemet är mer omfattande kring 
östra flygeln, som även har två kortare sträckor 

avenbokhäck i östvästlig riktning. Häcken delar 
delvis av områdets sydligaste del, innehållande 
uteplats, lekytor och en skulptur.  

I den östra delen av området märks en tydlig ni-
våskillnad. Klippta häckar av avenbok avgränsar 
nästan helt och hållet den högre liggande platån. Två 
öppningar, varav en med stentrappa, finns i den 
östra häcken som förbindelse med parkområdet. 
Kring öppningarna är häcken något högre, som 
portaler.  

I en övergångszon, ett ca tio meter brett stråk 
längs avenbokhäckens östra sida, finns uppenbart 
planterade olika sorters buskar i mer eller mindre 
tydliga grupper eller strukturer. Bland annat finns två 
nordsydliga rader med gullregn, varav ett par är 
grova. Forsythia, syrén, schersmin och azalea är 
också rikligt förekommande. Öster om denna zon 
tar bokskogen vid.  

Mindre, klippta klot av buxbom finns vid västra 
flygelns sydöstra och nordöstra hörn, samt på ömse 
sidor om ingången. Vid ingången finns även rosor 
trängda bakom de båda buxbomskloten. Ett klippt 
klot av idegran finns vid det nordvästra hörnet.  

Vid flygelns sydvästra hörn finns ett äldre, 
vidkronigt och högt buskage av buxbom, nästintill 
lika högt som flygelbyggnaden. Buxbomen ser ut att 
vara planterad i någon sorts formation. I mitten 
finns fem grövre stammar, lagda naturstenar med 
spår av cement och en omgivande yttre rundel av 
många plantor. Grenarna har vuxit sig långa och 
ligger delvis på marken. Intill finns buskage av 
schersmin och rosor.  

Strax sydväst om den stenlagda ytan, utanför 
byggnadsminnesområdet, finns ett omfångsrikt 
buskage av grov buxbom, som en pendang till tidi-

gare nämnda plantering. Liknande grova dimension-
er har även en buxbomsplantering vid den östra 
gaveln av pergolan vid tennisbanan. Denna består av 
tre grova plantor av buxbom, planterade bland lagda 
naturstenar.  

Det smala området mellan slottets södra och 
östra fasad och vallgraven utgörs av gräsmatta med 
tio formklippta kuber av idegran.  

Längs stora dammens kant finns fyra planterade 
syrénhortensior och en mindre rhododendron. Två 
av syrénhortensiorna lutar söderut och försök har 
gjorts att säkra dem med spännband. 
 
Perenner och lökväxter 
Rester av äldre rabatt syns utmed den västra flygeln, 
bl a utmed södra gaveln i form av kant av ölandssten 
och spridda, kvarstående plantor av jättedaggkåpa 
och rosor. Mattram utgör marktäckare vid 
grindpartiet.  

Vid sydöstra hörnet av pergolan vid tennisbanan, 
växer kaprifol och rosor. Kaprifol växer också i 
sluttningen intill.  
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Överst: områdets avgränsning på 1800 års karta, 1930-talets häradskarta samt dagens ortofoto. Nederst t v: strikta, klippta klot av buxbom framför slottet. Nederst, mitten: siktlinjen 
utmed vallgravens södra sida har lång historisk kontinuitet. Nederst t h: del av parkområdet med slingrande gångar och fritt placerade träd skiljer sig från den övriga, strikta anläggning-
en.  
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Murar 

En kraftig dubbelmur ansluter till grindparti av 
svartmålat smide vid flygelns sydvästra hörn. Den 
raka muren är kallmurad av stora naturstensblock 
och dess höjd varierar med terrängens sluttning. Den 
är som högst i öster, med ca 3 meter, men är endast 
omkring 1 meter i väster. Det östra murpartiet är 
beväxt med klätterhortensia och marken täckt av 
myskmadra. Längs dess södra sida växer buskage av 
bl a bambu, klätterhortensia, kaprifol och schersmin.  

Vallgraven har en L-form omkring slottets södra 
och östra sida. Ursprungligen var slottet omgivet av 
en vallgrav, men denna fylldes delvis igen och fick 
sin nuvarande utsträckning i början av 1800-talet. 
Vallgraven har en kant av murad sten. Den norra 
kanten vid slottet har mer bearbetad och finhuggen 
stenkant. Klättervildvin täcker stora delar av muren 
mellan gräsmatta och vattenyta. I vallgraven växer 
främst vit näckros. Stora delar av stenkanten har mer 
eller mindre omfattande sättningar och ras har skett i 
det sydvästra hörnet.  

Vid vallgravens sydöstra hörn finns en mindre 
stenvalvbro över det smala genomflödet mellan de 
båda vattensamlingarna. Valvet är i senare tid gjutet 
av cement med kullersten lagd som en dekorativ yta. 
Huggna stenpollare med kätting bildar räcke.  

I öster finns tre trappor av huggen sten som 
förbinder det slottsnära området med parkområdet i 
öster. Den södra trappan finns i anslutning till 
tennisbanan. I förlängningen av huvudgången 
mellan slottet och östra flygeln finns en liknande 
trappa av huggen sten. Rakt öster om flygeln finns 
en flack och bred trappa i öppningen i häcken mot 
parkområdet. Trappan är delvis övertorvad. Samtliga 
trappor flankeras av klippta häckar av avenbok.  

Gångar och vägar 

Den öppna grusade ytan omkring den centrala 
ovalen framför slottet, utgör en viktig del av 
anläggningens huvudaxel. Från denna leder en 
tväraxel i västöstlig riktning.  

En rektangulär yta med lagd ölandssten finns 
nordväst om buskaget vid den västra flygeln. Från 
denna leder en smal gång med lagd ölandssten till 
flygelns sydvästra ingång. 

Parkområdet i öster genomkorsas av slingrande, 
oregelbundna gångar.  
 
Gräsytor 

Stora delar av delområdet utgörs av klippt gräsmatta, 
främst i dess centrala delar i anslutning till slottet, 
men även i väster och i öster omkring pool och 
tennisbana.  

Det smala området mellan slottets södra och 
östra fasad och vallgraven utgörs av gräsmatta med 
tio formklippta kuber av idegran.  

Gräsmattan i öster, uppe på höjden, är måttligt 
näringspåverkad till bitvis lite magrare. Gråfibbla 
förekommer fläckvis, men det finns även inslag av 
vitklöver och revsuga.  

I parkområdet utgörs markskiktet främst av vit-
sippa, lundgröe och ekorrbär.  
 
Siktlinjer 

Siktlinjen utmed anläggningens nordsydliga 
huvudaxel ramas in av grindpelare och klippta 
häckar.  

Den närmast västöstliga gången och siktlinjen 
mellan vallgrav och damm har enligt det äldre 
kartmaterialet lång historisk kontinuitet.  
 

Kulturhistoriska och biologiska särdrag 

- Planteringar, häckar och träd är till stora delar 
placerade i en rätvinklig och linjär struktur.  

- Området, med sin funktion för boende, 
rekreation och nöje, är tydligt avskilt från den 
norra delen av Wanås som är inriktad på 
jordbruksproduktion.  

- Vallgraven minner om den tid då den utgjorde 
en del i en försvarsanläggning.  

- På den grova eken strax öster om östra flygeln 
växer de rödlistade gul dropplav Cliostomum 
corrugatum (NT) och matt pricklav (NT). Här 
finns även grå skärelav, gulpudrad spiklav, grön 
spiklav, klotterlav och guldlockmossa. 

  



 

26 | Wanås slott och trädgård, vård- och underhållsplan, 2016 

Logen  

 
Beskrivning/användning 
Idag är den södra delen av byggnaden ombyggd för 
att inrymma konstutställning medan övriga utrym-
men används för halmförvaring.  
 
Historik 
Logen uppfördes 1760, troligtvis efter ritningar av 
Axel Arbin. Ursprungligen var byggnaden sannolikt 
täckt med halmtak och inredd i fyra olika avdelning-
ar/logegolv, med skiljeväggar av ek och furu. I 
byggnaden fanns under början av 1800-talet ett 
större tröskverk vilket drevs av sex par oxar. Under 
mitten av 1800-talet byggdes ett vandringshus av 
furu och plank på logens östra sida, vid den nuva-
rande östra garageporten (1:2). Tillbyggnaden täck-
tes av halmtak medan logen täcktes av spån. Under 
1900-talets början var byggnaden inredd med en 
loge längs västra muren samt sädeslador, åtskilda 
med korsvirkesväggar bestående av brädor och stol-
par. Logen var försedd med sex par portar, två tak-

fönster och tolv luckor samt hade en körbana av 
plank. Byggnaden beskrevs ha ett ”enastående rikt 
stolp- och sparrverk av gröfre dimensioner”. Tillbyggnaden 
på östra sidan var nu inredd till vagn-, mangel- och 
redskapsbod. Efter 1920 revs tillbyggnaden och 
logen fick taktäckning av tegel. 
 
Senare reparationer/idag 
1998 omfogades byggnadens fasad. Cementhaltigt 
bruk togs bort och ersattes med kalkbruk. Bruket 
avfärgades svagt gulpigmenterat för att ansluta till 
de äldre befintliga fogarna. 
 
Kulturhistoriska värden 
Socialhistoriska värden  

- byggnadens storlek tillsammans med redovisade 
byggnadsmaterial kan belysa historien över alla de 
människor (dagsverksskyldiga, torpare och bönder) 
som medverkat i framväxten av kulturmiljön.  

 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

 
Miljöskapande värde  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, utgör en 
kugge i jordbrukets produktionshjul och var en 
förutsättning för den organisation som driften av ett 
godslandskap krävde. 
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Stomme och tak 
Stommen utgörs av, omkring en meter, tjocka murar 
i kluven gråsten med kraftiga fogar av kalkbruk med 
grov ballast. Lagningar finns spritt över fasaden med 
gråbrunt bruk, avfärgning med färg som smiter, 
troligen en kalkfärg. Gavelrösten i rött tegel murade i 
kryssförband och med mönstermurning i anslutning 
till takfallen. Fyra ankarslut är synliga på södra ga-
veln och sex stycken på den norra.  

Ovanpå långsidornas murar vilar takstolskon-
struktionen av fyrkantsbilat timmer i kombination 
med nyare delar i rundtimmer. Dessa nyare delar ser 
ut att vara en del av en förstärkning av takstolen. 
Inne i logen finns en linbana monterad i nocken. 
Takfoten är inklädd med rödmålade bräder och för-
sedd med nät som hindrar fåglar att ta sig in. Tak-
täckning av enkupigt tegel på ett underlag av spån. 
Vindskivor av plåt.  
 
Portar, luckor och fönster 
Port 1:1. Dubbel port av stående spontade bräder, 
upphängd på bandgångjärn. Målad med röd slam-
färg. Överljus med tre enkla vitmålade bågar med 4 
rutor per båge. Karm av fyrkantsbilat timmer. 

Port 1:2, Garageport utvändigt klädd med röd-
målad fasspontpanel.  

Portar 2:1, 4:1 & 4:2 Dubbel port delad i 4 sekt-
ioner. Klädd med profilerad panel i rombmönster. 
Målad med röd färg. Insidan med profilerade tvär-
slåar. 

Port 2:2 Det södra gavelröstet täcks delvis av en 
svartmålad port nedanför den hissanordning som 
sitter i nock. Porten är klädd med smal svartmålad 
panel, gångjärn i nederkant. 

Port 3:1 I djup, delvis igenmurad, nisch sitter en 
port klädd med profilerad panel i rombmönster. 
Målad med röd färg. Ett vitmålat överljus med en 
kopplad båge med 12 rutor.  

Port 4:3 dubbel port med körbro framför. Port-
halvor klädda med snedställd profilerad panel. Röd-
färgad, troligen slamfärg. 

Luckor 1:1 – 1:2, 1:5 – 1:7 Stående spontade brä-
der målade med slamfärg. Upphängda med band-
järn.  

Lucka 1:3. spontad panel. Slamfärg. Öppningen 
är igensatt. 1:4 Stående bräder målade med slamfärg. 
Upphängda på bandjärn. 

Lucka 2:1 Stående bräder, upphänga på band-
gångjärn och rödmålad. 

Lucka 3:1 & 3:2 Luckor av stående brädor målad 
med röd färg, troligen slamfärg.  

Luckor 4:1 – 4:4 Luckor av stående bräder må-
lade med röd färg, troligen slamfärg. Upphängda på 
bandjärn 

Fönster 2:1 Fem enkla bågar där de två yttre bå-
garna har fem rutor och de inre sex rutor. Bågarna 
är vitmålade. Ett par av glasen är skarvade. Äldre 
glas förekommer i bågarna, med skiftningar i glaset. 
Karmbottenstycket i ek. (ev. tidigare port?) 
Fönster 3:1 – 3:3 & 3:5 En vitmålad kopplad båge 
utan spröjs.  

Fönster 3:4 Två vitmålade kopplade bågar utan 
spröjs. Fönster 3:6 Tre vitmålade bågar utan spröjs.  
 
Interiör  
Logdelen har ett jordgolv. De besiktningsbara delar-
na av väggarna/murarna har ett putspåslag på cirka 
en centimeter, troligen en kalkputs. Tydlig och 
ganska grov ballast, avfärgad med en färg som smi-

ter, troligen en kalkfärg. Vissa delar av stommen 
saknar puts, troligen delar som lagts om efter bygg-
nadens tillkomst. I den södra delen av logen har 
utställningsrum avskilts genom skivklädda regelväg-
gar. Utställningsrummen har gjutna golv och put-
sade väggar. Målade med en vit färg som inte smiter. 
Fläckvisa lagningar med grått bruk.  
 
Kulturhistoriska spår/särdrag 

- Gråstenen i stommen bär spår efter bryt-
ningen av stenen. Borrhål finns på flera av 
stenarna. 

- De äldre delarna av takstolskonstruktionen 
är sammanfogade med tränaglar. Märkning 
med romerska siffror. 

- Delar av takstolen har vit bemålning. 
- I taket ovanför port 1:2 syns spår i innerta-

ket, olika kvalitet och läggningssätt av spån-
en. 

- Gavelröstenas tegel varierar i kulör. 
- Port 1 har bräder som uppvisar vertikala 

sågspår vilket tyder på ålderdomlig tillverk-
ningsmetod. 

- Lucka 1:1, 1:5 - 1:7 har karmar av ek.  
- Lucka 1:2 och 1:4 har murade tegelför-

stärkta öppningar. 
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Överst: Detaljbild av panel på port 2:1 följt av mönstermurning i gavelrösten.  

Nederst: Byggnad 1 sedd från sydost därefter port 4:2. 
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Ko- och oxstallet 

Beskrivning/användning 
I bottenvåningen inryms entré, butik och utställ-
ningsutrymmen. I den norra delen av byggnaden 
finns utställningsutrymmen även på den övre vå-
ningen.  
 
Historik 
Ko- och oxstallet uppfördes 1759, troligtvis efter 
ritningar av Axel Arbin. Dateringen bygger på en 
stentavla på östra fasaden med inskriptionen ”Denna 
Bygnad Lätte Gårdsens Ägare Carl Axel Hugo Hamilton 
och Elisabeth Jennings Bygga Åhr 1759”. Ursprungligen 
var byggnaden sannolikt täckt med halmtak och 
inredd till s.k. fähus. Under 1800-talets första hälft 
var byggnaden försedd med tre portar, tre dörrar 
och tolv små glasförsedda fönster, både målade och 
kittade. 1860 nyinreddes byggnaden, men användes 
fortfarande som s.k. fähus och täcktes av halmtak. 
Själva skullen var dock av bräder. Under slutet av 
1800-talet hade byggnaden även inretts till dräng-
kammare och foderloge, medan körbryggor av trä 

med räcke tillkommit på södra gaveln. Det gamla 
halmtaket hade bytts ut mot spåntak av furu. I bör-
jan av 1900-talet moderniserades byggnaden ytterli-
gare och försågs med foderbord och krubbor med 
plats för 120 kor. Golvet bestod av betong/cement 
och tegel, försett med fördjupningar för urinrännor 
samt järnskenor för fodervagnarna. 
 
Senare reparationer/idag 
1998 omfogades byggnadens fasad. Cementhaltigt 
bruk togs bort och ersattes med kalkbruk. Bruket 
avfärgades svagt gulpigmenterat för att ansluta till de 
äldre befintliga fogarna. Byggnaden renoverades 
2004-05 för att kunna användas som konsthall. Ex-
teriören bevarades medan interiören anpassades 
efter den nya verksamheten. Detta gjordes bland 
annat genom invändiga fönsterluckor och komplet-
tering av östra fasadens fönster med en invändig 
isolerruta. Måleriarbetet utfördes med Drygolin 
(Juton) där portar och dörrar målades i engelskt rött. 
Järndetaljerna beströks med svart Acranol (Juton). 
Utöver renoveringsåtgärderna genomfördes en till-
gänglighetsanpassning av huvudentrén på den södra 
gaveln.   
 
Kulturhistoriska värden 
Socialhistoriska värden  

- byggnadens storlek tillsammans med redovisade 
byggnadsmaterial kan belysa historien över alla de 
människor (dagsverksskyldiga, torpare och bönder) 
som medverkat i framväxten av kulturmiljön.  

Samhällshistoriska värden  
- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 

på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  
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Miljöskapande värde  
- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, 
utgör en kugge i jordbrukets produktionshjul och 
var en förutsättning för den organisation som driften 
av ett godslandskap krävde. 

 
Stomme och tak 

Stommen utgörs av, omkring en meter, tjocka murar 
i gråsten. Mur av kluven gråsten med kraftiga fogar, 
olika brukstyper har använts, avfärgning med färg 
som smiter, troligen kalkfärg. Ovanpå muren ligger 
ett remstycke och takfoten ovan detta är inklädd 
med bräder samt försedd med hönsnät. Gavelrösten 
i rött tegel murat i kryssförband och med mönster-
murning i anslutning till takfallen. Synliga delar av 
takstolskonstruktionen utgörs av obehandlat timmer. 
Tak av enkupigt tegel på ett underlag av spån. På det 
östra takfallet finns två takkupor inklädda med röd 
plåt, dubbla träluckor av stående rödmålade bräder. 
Vindskivor i plåt.  

Det södra gavelröstet täcks delvis av en svartmå-
lad trälucka nedanför den hissanordning som sitter i 
nock. Två ankarslut är synliga på denna gavel och på 
motsatt gavel sex stycken.  

Avvattning hängrännor och stuprör i rödmålad 
plåt, mjuka böjar, renssilar. 

Ytterbelysning i varje hörn av byggnaden. 
 
Portar, luckor och fönster 
I gavelröstet sitter två luckor, 2:1 – 2:2, klädda med 
profilerad, rödmålad panel i fiskbensmönster. Dub-
bel port av liggande fasspontpanel, P 1:1, rödmålad 
och upphängd på svartmålade bandjärn. Sitter i en 
omfattning av rött tegel. Gjuten trapp nedanför om 
två plansteg. Inskriptionsplatta sitter ovan dörr. 

Dubbel port av liggande fasspontpanel, P 2:1 – 2:2, 
rödmålad och upphängd på svartmålade bandjärn. 

Det södra gavelröstet täcks delvis av en svartmå-
lad port, P2:3, nedanför den hissanordning som 
sitter i nock. Porten är klädd med smal svartmålad 
panel, gångjärn i nederkant. 

Port 3:1 – 3:5, dubbelportar klädda med 
fasspontpanel och rödmålade med färg som inte 
smiter, upphängda på svartmålade bandjärn. Sitter i 
omfattningar av rött tegel. Marken framför portarna 
är stensatt. Port 3:6: Rödmålad dörr klädd med lig-
gande panel, svartmålad på insidan, oljefärg. Innan-
för finns en hel glasruta, omfattning i rött tegel ut-
med sidorna. 

Port 4:1 är igenmurad och rödmålad. Dörr 4:2 
dubbel dörr klädd med liggande rödmålad panel, 
målad med oljefärg. Sitter i en ursprungligen större 
portöppning som murats igen med cementblock. 
Dörr 4:1 är utvändigt klädd med liggande rödmålad 
panel, (modern färgtyp?), invändigt svartmålad. Dör-
ren sitter i en omfattning av rött tegel, och har en 
svartmålad trätrapp om fyra plansteg nedanför. Port 
4:2: dubbel port klädd med profilerad panel i fisk-
bensmönster upphängda på bandjärn, målad med 
rödfärg som smiter.  

Fönster 1:1 & 1:4: En kopplad vitmålad båge 
med 12 rutor. Fönsterbänk av tegel, fönsteromfatt-
ning i rött tegel. 

Fönster 1:2 - 1:3: En kopplad vitmålad båge med 
24 rutor. Fönsterbänk av tegel, fönsteromfattning i 
rött tegel.  

Fönster 1:5 – 1:9: En enkel vitmålad båge med 24 
rutor. Fönsterbänk av klinker alt. tegel, fönsterom-
fattning i rött tegel. 

Fönster 1:10 är ett rödmålat gjutjärnsfönster med 
två bågar med vardera 12 rutor per båge. 

Fönster 3:1- 3:5: Kopplade vitmålade fönster om 
en båge med tre rutor. Omfattning i rött tegel och 
fönsterfall av glaserat tegel.  

 
Interiör  
Utställningsrummen har putsade väggar. Målade 
med en vit färg som inte smiter.  
 
Kulturhistoriska spår/särdrag 

- Rester efter ett fogbruk med håligheter likt 
den puts som sitter på magasinet.  

- Rester av röd färg på fogar i det norra ga-
velröstet. 

- Fogarna har dragits ut mer på stenarna än 
på byggnad 1. 

- Gavelröstenas tegel varierar i kulör. I det 
norra gavelröstet finns spår efter rödfärg på 
de vita fogarna. 

- Utmed västra sidan är det breda bräder som 
klär takfoten, den äldsta typen av takfotens 
inklädnad? 

- På lucka 2:1 sitter en äldre profilhyvlad pa-
nel, lucka 2:2 har modern fasspontpanel. 

- Den östra fasadens fönsteromfattningar i 
tegel skiljer sig åt i utseende. Inslagna spikar 
i fogbruket längs hela östra fasaden.  

- Stentavla på östra fasaden med inskription 
från 1759. 
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Närbild av det norra gavelröstet följt av detaljbilder av luckor placerade i det södra gavelröstet, notera skillnaden mellan panelbrädernas profil; pärlspont respektive fasspont. Längst till höger ses 
rester av rödfärg på fogbruket i det norra gavelröstet 
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Spannmålsmagasinet 

 
Beskrivning/användning 

Byggnaden är uppförd med tjocka naturstensmurar i 
tre våningar, med gavelrösten av tegel och ett sadel-
tak täckt med tegelpannor. Portar, dörrar och luckor 
är rödfärgade.  Ursprungligen användes byggnaden 
som spannmålsförvaring. Idag rymmer bottenvå-
ningen kafé/restaurang samt lokaler för pedagogisk 
verksamhet, filmvisning och förråd. Övriga vånings-
plan rymmer sedan 1988 konstutställningar. 
 
Historik 
Sädesmagasinet uppfördes 1823, till största del efter 
en ritning utfärdad 1797 av Måns Olsson(?). Bygg-
naden var troligtvis redan från början försedd med 
tegeltak. I bottenplanet fanns vagnsportar och bygg-
naden var försedd med åtta dubbla dörrar, fyra enkla 
samt fyrtio luckor. Under slutet av 1800-talet använ-
des den nedre våningen som förvaringsrum medan 
de övriga fortfarande brukades som spannmålsloft. 

Under samma period tillkom en kvarn i bottenvå-
ningen. 
 
Senare reparationer/idag 

Efter invigningen av konstutställningar 1988 har 
magasinet reparerats exteriört, samt försetts med 
nytt tak efter RAÄs direktiv.  
 
 
Kulturhistoriska värden 

Socialhistoriska värden  
- byggnadens storlek tillsammans med redovisade 

byggnadsmaterial kan belysa historien över alla de 
människor (dagsverksskyldiga, torpare och bönder) 
som medverkat i framväxten av kulturmiljön.  

 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

 
Miljöskapande värde  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, utgör en 
kugge i jordbrukets produktionshjul och var en för-
utsättning för den organisation som driften av ett 
godslandskap krävde. 
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Stomme och tak 
Byggnadens stomme utgörs av metertjocka murar av 
kluven gråsten med kraftiga fogar av framförallt 
kalkbruk. Bruket har relativt fin ballast och är grovt 
naggat. Gavelröstena är murade med handslaget 
tegel i kryssförband. Fasadmurarna avslutas upptill 
med ett profilerat listverk murat i rött tegel. Listver-
ket visar spår efter ett flertal tidigare lagningar. 
Byggnadens södra och västra fasader har en diskret 
sockel som skjuter ut ca 5-10 cm. I anslutning till 
denna finns en del sentida lagningar med bl.a. ce-
mentblandat bruk. Bjälklaget består av fyrkantsbilat, 
dymlat timmer av furu. Bjälklagen för varje våning 
löper från långvägg till långvägg och stöttas längs 
byggnadens mitt av en bärlina. Bjälkarna är inmu-
rade i väggarna och där fodrade med näver. Taksto-
larna är utförda i samma sorts fyrkantsbilade timmer 
som bjälklagen. Med oregelbundet intervall är 
takstolarna förstärkta med sekundära snedsträvor. 
Byggnaden täcks av ett sadeltak täckt med lertegel-
pannor. Vindskivorna är klädda med röd plåt. Ett 
äldre undertak av stickspån ligger kvar under tegel-
taket. Här finns även igensatta takfönster som hör 
till en äldre takkonstruktion. Ett nytt undertak ligger 
ca 5 cm ovan stickspånen och därpå tegel. 
 
Portar, luckor och fönster 
Samtliga fasader har stickbågeformade muröppning-
ar för både portar och ljusinsläpp. I naturstensmu-
rarna har öppningarna omfattningar murade i tegel. 
I gavelröstena är enbart stickbågen markerad i fasa-
den. Samtliga fasader har synliga ankarjärn vilkas 
placering korresponderar med våningsbjälklagen.  

Östra fasaden är symmetriskt uppbyggd med en 
centralt placerad port och i övrigt ljusinläpp täckta 

med träluckor. Norra fasaden har i markplan en port 
och ett fönster med tre lufter. På västra fasaden finns 
fem portar i markplan. Södra fasaden har endast 
ljusinsläpp.   

Portar och luckor har stomme av stående furu-
brädor som hålls ihop på baksidan av narar. Dörr-
bladen är klädda med snedställd, profilhyvlad panel 
och rödfärgade. Några portar har små ljusinsläpp i 
övre delen av portbladen. Majoriteten av ljusinsläp-
pen har idag kompletterats med glasskivor som sitter 
fast med små vinkeljärn direkt i muröppningen. Gla-
sen är försedda med en röd skyddsfilm.  Högst upp i 
gavelröstena sitter kopplade enluftsfönster. På bygg-
nadens södra fasad finns en brandstege i aluminium. 
 
Interiör  
I markplan har byggnaden gjutna cementgolv samt 
tegelgolv. I övriga plan utgörs golven av grova furu-
plank, på sina platser lagade med nyare virke i olika 
dimensioner. Furugolven i de olika våningsplanen 
bär spår efter bl.a. luckor som hör samman med 
byggnadens ursprungliga funktion.  

Samtliga murade väggar är putsade och vitmå-
lade. Byggnadens norra del rymmer ett trapphus där 
öppna furutrappor med dito handledare leder upp 
till översta våningen. Kring trapphålen finns enkla 
skyddsräcken av fur. På plan två och tre löper sock-
elbrädor längs långväggarna, dessa är putsade i över-
kant. Sentida gipsväggar med enkla, vita dörrar av 
skivmaterial skiljer utställningslokalerna från trapp-
huset. På första våningen har ett förrådsutrymme 
avskärmats i byggnadens nordvästra hörn. 

Kulturhistoriska spår/särdrag 
- På norra fasaden finns en minnestavla i 

kalksten med uppgifter om byggnadens ål-
der och byggherre. Stenen är fastgjord i fa-
saden med järnklammer.  

- Ovanför norra fasadens port sitter ett W i 
järn.  

- Norra fasadens fönster i markplan har san-
nolikt ersatt en tidigare befintlig portöpp-
ning.  

- På norra fasaden finns de tydligaste tecknen 
på byggnadens ursprungliga användning: 
här finns murade öppningar för hissanord-
ning och stora luckor som tillät in- och ut-
försel av säd.  

- Bjälklaget i byggnaden har inhuggen num-
rering.  

- På byggnadens södra och östra fasad finns 
mängder av rostiga spikar och krokar. Det 
är okänt vilket syfte dessa haft.  

- På baksidan av träluckorna som sitter för 
ljusinsläppen, samt på en del av bjälkarna i 
stommen, finns nummer och anteckningar 
om säd, namnteckningar etc.  

- De äldre delarna av takstolskonstruktionen 
är sammanfogade med tränaglar/dymlingar. 
Märkning med romerska siffror. 
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  Överst: Norra fasaden med D4:1 följt av en detaljbild av en av lucköppningarna med tegelomfattning och solbänk i ek. Längst till höger 
ses byggnadens enda spröjsade fönster, F4:1. Nedre raden visar detaljbilder av de luckor som sitter i lucköppningarna. 
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Östra stallet 

 
Beskrivning/användning 

Östra stallet är under ombyggnad och någon be-
skrivning av skadeläge och underhållsbehov är där-
för inte aktuell inom ramen för vård- och under-
hållsplanen. 
 
Historik 
Östra stallet uppfördes parallellt med västra stallet 
mellan 1775 och 1776. Ovanför porten finns en 
inskription med texten ”Gårdens ägarinna”, vilken 
syftar på Betty Jennings som lät uppföra stallarna. 
Ursprungligen var byggnaden sannolikt täckt med 
halmtak och användes troligtvis som fårhus. Under 
1800-talet var det inrett till stall för stathästar samt 
drängkammare. 1867 renoverades byggnaden och 
inreddes med stallar, selkammare och drängkammare 
samt försågs med spåntak. Under början av 1900-
talet användes byggnaden både till vagn- och häst-
stall och var försedd med spiltor, krubbor och boxar. 
Det tidigare spåntaket ersattes av falstegel. 

 

Senare reparationer/idag 
1998 omfogades byggnadens fasad. Cementhaltigt 
bruk togs bort och ersattes med kalkbruk. Bruket 
avfärgades svagt gulpigmenterat för att ansluta till de 
äldre befintliga fogarna. 2016 påbörjades en omfat-
tande renovering och ombyggnad inför framtida 
hotellverksamet.  
 
 
Kulturhistoriska värden 
Socialhistoriska värden  

- byggnadens storlek tillsammans med redovisade 
byggnadsmaterial kan belysa historien över alla de 
människor (dagsverksskyldiga, torpare och bönder) 
som medverkat i framväxten av kulturmiljön.  

 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

 
Miljöskapande värde  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, utgör en 
kugge i jordbrukets produktionshjul och var en för-
utsättning för den organisation som driften av ett 
godslandskap krävde. 
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Västra stallet 

 
Beskrivning/användning 

Västra stallet är under ombyggnad och någon be-
skrivning av skadeläge och underhållsbehov är där-
för inte aktuell inom ramen för vård- och under-
hållsplanen. 
 
Historik 
Västra stallet uppfördes parallellt med östra stallet 
mellan 1775 och 1776. Ovanför porten finns en 
inskription med texten ”Gårdens ägarinna”, vilken 
syftar på Betty Jennings som lät uppföra stallarna. 
Byggnaden användes sannolikt som fähus/svinhus 
då äldre kartor visar att det funnits en svingård på 
baksidan, men därefter har det använts till arbetshäs-
tar. 1867 renoverades byggnaden, försågs med spån-
tak samt inreddes med stall för arbetshästar, dräng-
kammare och ridhus. Vid 1900-talets början var 
stallet även inrett med spiltor, fölboxar och foder-
loge. Under denna tid ersattes troligtvis det tidigare 
spåntaket med falstegel. 

Senare reparationer/idag 

1998 omfogades byggnadens fasad. Cementhaltigt 
bruk togs bort och ersattes med kalkbruk. Bruket 
avfärgades svagt gulpigmenterat för att ansluta till de 
äldre befintliga fogarna. 2016 påbörjades en omfat-
tande renovering och ombyggnad inför framtida 
restaurangverksamhet.  
 
 
Kulturhistoriska värden 

Socialhistoriska värden  
- byggnadens storlek tillsammans med redovisade 

byggnadsmaterial kan belysa historien över alla de 
människor (dagsverksskyldiga, torpare och bönder) 
som medverkat i framväxten av kulturmiljön.  

 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

 
Miljöskapande värde  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, utgör en 
kugge i jordbrukets produktionshjul och var en för-
utsättning för den organisation som driften av ett 
godslandskap krävde. 
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Östra flygeln 

Beskrivning/användning 
Byggnaden används som bostad och har gjorts om 
interiört under 1900-talets senare del. Byggnaden är 
uppförd av tegel som putsats och kalkfärgats. Taket 
är täckt av falsat lertegel. 
 
Historik 
Den östra flygeln uppfördes under 1760-talet och 
inreddes ursprungligen som bostadshus åt ägarfamil-
jen medan slottet stod obebott. Byggnaden murades 
i tegel med brutet och valmat sadeltak av lagt med 
tegel, kalkputsade fasader samt rusticerat mittparti. 
En avbildning från 1850-talet visar att den södra 
gaveln även hade pilastrar och mellanliggande 
franska fönster. 1870 blev byggnaden ombyggd. 
Bland annat togs det brutna taket och rusticerade 
mittpartiet bort. Det är även troligt att flygels tegel-
tak ersattes med skiffer vid ombyggnaden. I början 
av 1900-talet byggdes flygeln åter om. 1904 försågs 
flygeln med sina nuvarande trappstegsgavlar i renäs-
sansstil samt frontespis. Troligtvis ersattes skifferta-
ket av Börringetegel vid samma tillfälle.  

Senare reparationer/idag 

Byggnaden används som bostad och har gjorts om 
interiört under 1900-talets senare del. 1995/96 repa-
rerades fasaderna genom att cementhaltiga lagningar 
togs bort och ersattes med kalkbruk, varefter fasa-
derna avfärgades med kalkfärg. Grundningen gjor-
des av hydrauliskt kalkbruk och ytputsningen med 
rent kalkbruk. Även sprickor och skador ifylldes med 
kalkbruk. Fasaderna avfärgades med pigmenterad 
kalkfärg, antingen beredd av Rødvig Kulekalk eller 
Buttlekalk. Sockeln pigmenterades med kimrök eller 
bensvart för att få en kall grå kulör. Utöver fasad-
renoveringen blev fönstren rengjorda och ommå-
lade, likaså plåten kring takfönstret, rännkrokarna 
och ränndalarna. Ekdörrarna rengjordes och be-
handlades. 1998 reparerades taket. I samband med 
det arbetet specialtillverkades taktegel till flyglarnas 
trappstegsgavlar, i syfte att ersätta skadade och förlo-
rade tegelpannor (ritning över takteglet finns i Reg-
ionmuseets arkiv).  2012/13 uppfördes tre takkupor, 
tre takfönster och fyra takhuvar på flygeln, efter 
förlagor från den västra flygeln. Ett fönster togs 
även upp för att ge plats till en altandörr. 
 
Kulturhistoriska värden 

Socialhistoriska värden  
- beståndsdel i det ”mindre samhälle” av människor 

och byggnader som utgjorde slottsanläggningen. 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

Miljöskapande värden  
- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, utgör en 

del i inramningen av slottets gårdsplan.  
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Västra fasadens entréparti följt av detaljbild av fönsterpartiet på samma fasad. Entré på den norra fasaden. Nedre mittersta bilden visar takkupa med plåtdetaljer, längst ner till höger syns en 
närbild på en av de solbänkar som finns på byggnaden.   
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Stomme och tak 

Stommen är murad i tegel och bjälklaget utgörs i 
sina synliga delar av fyrkantsbilat furu. 

Putsad, utkragande gråmålad sockel utmed östra, 
västra och norra fasaderna, undantaget fasadpartiet 
öster om dörren på norra fasaden där sockeln är 
målad och i liv med övriga fasaden. På södra fasaden 
finns utkragande sockel endast vid västra hörnet. I 
övrigt finns här en vidbyggd terrass. Fasaderna är 
slätputsade och vitmålade, med dito omfattningar 
kring fönster och dörrar, undantaget huvudentrén på 
västra fasaden. Mot takfoten avslutas östra och 
västra fasadlivet med ett murat och slätputsat profi-
lerat listverk. Huvudentrén markeras i den västra 
fasaden med en frontespis med mönstermurning 
och blinderingar. Frontespisen avslutas upptill med 
rundbågar och tegeltäckta tinnar. Gavelröstena är 
likaså mönstermurade och försedda med blindering-
ar, de kröns av tegeltäckta trappstegsgavlar. Täckplåt 
i skivor tätar mellan takyta och gavelkrön. 

Sadeltaket är klätt med enkupigt rött tegel. Två 
skorstenar murade i tegel bryter upp taknocken. 
Avvattning längs östra och västra fasaden, olika 
material, stuprör med mjuka böjar. Spritt över fasa-
den sitter gjutjärnsventiler.  
 
Dörrar och fönster 
Centralt på den västra fasaden sitter en pardörr, D 
3:1, med glas i de övre facken. Fyllningsdörr i ol-
jad/lackad ek med bearbetad omfattning av sandsten 
med profilerat krön, täckt med plåt. En granittrappa 
om fem steg, flankerad av handledare i svartmålat 
rundjärn, leder upp till huvudentrén.  

På norra gavelfasaden finns en enkeldörr, D 4:1, 
med dörrblad i ek, med slätputsad omfattning. 

Dörrbladets övre del är glasat med tolv rutor. En 
kalkstenstrappa om tre steg, med handledare längs 
östra sidan, leder upp till dörren. Direkt väster om 
dörrpartiet är en svartmålad lucka av plåt. 

På östra fasaden finns två franska dörrar, D 1:1 
och 1:2, med dubbla dörrblad.  Dörrbladen har tolv 
rutor vardera och de nedre delarna täcks av träpanel. 
Till dörrarna leder kalkstenstäckta trappor om tre 
steg. Södra fasaden har ett likadant dörrparti med 
franska dörrar, D 2:1, som leder ut på en stenlagd 
terrass. Dörrarna har slätputsade omfattningar.  

Bottenvåningens fönster, F 1:1–1:3, 2:1, 3:1–3:2, 
3:5–3:6 samt 4:1, utgörs av kopplade tvålufters föns-
ter med åtta rutor per båge, gråmålade. De omges av 
slätputsade fönsteromfattningar med fönsterbänkar i 
kalksten. På ömse sidor om huvudentrén på västra 
fasaden finns två små kopplade enluftsfönster, 3:3 
och 3:4, med fyra rutor vardera. Dessa fönster har 
inga putsade omfattningar.  

I respektive gavelröste sitter kopplade tvålufters 
fönster med åtta rutor per båge, gråmålade. Fönster 
2:2–2:3 och 4:2–4:3. De har samma utseende som 
bottenvåningens men är placerade i rundbågiga ni-
scher åtskiljda av en halvkolonn. Fönsterbänkar i 
stenmaterial. I frontespisen åt väster sitter rund-
bågiga gråmålade fönster med enkla fönsterbågar 
och lösa innerfönster, F 3:7 och 3:8. Fönstren har två 
lufter med fyra rutor per luft. Fönsterparet åtskiljs av 
en halvkolonn.  

På östra takfallet finns tre takkupor klädda med 
kopparplåt samt två takfönster, F 1:4 och 1:7, i liv 
med takytan. I takkuporna sitter kopplade tvålufters 
fönster med sex rutor per båge, F 1:5-6 och F1:8. På 
västra takfallet finns ett takfönster, F 3:9, i liv med 
takytan.  

Kulturhistoriska spår/särdrag 

- Del av den utskjutande sockeln på västra fa-
saden kan eventuellt återspegla utbredning-
en av den rusticering som tidigare fanns 
kring byggnadens entréparti.  
  



 

40 | Wanås slott och trädgård, vård- och underhållsplan, 2016 

Västra flygeln 

Beskrivning/användning 

Byggnad i en och en halv våning med köksutrymme 
och kontor på bottenvåning samt sovrum på över-
våningen. Inreddes under 1980-talet till bostad. 
 
Historik 
Den västra flygeln uppfördes under 1760-talet och 
inreddes ursprungligen till brygghus och bagarstuga. 
Byggnaden uppfördes i tegel med brutet och valmat 
sadeltak täckt med tegel, kalkputsade fasader samt 
rusticerat mittparti. Flygeln hade ett antal bonings-
rum, men under 1800-talet fick det alltmer karaktä-
ren av bruksbyggnad. 1868 blev byggnaden om-
gjord. Bland annat togs det brutna taket och rustice-
rade mittpartiet bort. Under slutet av 1800-talet hade 
flygelns tegeltak ersatts av skiffer och två förstugor 
hade tillkommit. Invändigt fanns bland annat kök, 
bakstuga, tvättrum och torkningsvind. 1904 byggdes 
flygeln återigen om. Denna gång försågs flygeln med 
sina nuvarande trappstegsgavlar i renässansstil samt 
frontespis. Vid denna tid fick flygeln troligtvis åter 
taktegeltäckning av Börringetegel samt två fönster-

försedda vindskupor. Förutom de tidigare ekonomi-
utrymmena inreddes byggnaden även med en slakt-
bod. 
 

Senare reparationer/idag 
Byggnaden används som bostad och har gjorts om 
interiört under 1900-talets senare del. 1995/96 reno-
verades fasaderna genom att cementhaltiga lagningar 
togs bort och ersattes med kalkbruk, varefter fasa-
derna avfärgades med kalkfärg. Grundningen gjor-
des av hydrauliskt kalkbruk och ytputsningen med 
rent kalkbruk. Även sprickor och skador ifylldes med 
kalkbruk. Fasaderna avfärgades med pigmenterad 
kalkfärg, antingen beredd av Rødvig Kulekalk eller 
Buttlekalk. Sockeln pigmenterades med kimrök eller 
bensvart för att få en kall grå kulör. Utöver fasad-
renoveringen blev fönstren rengjorda och ommå-
lade, likaså ränndalarna, ekdörrarna rengjordes och 
behandlades. 1998 reparerades taket. I samband med 
det arbetet specialtillverkades taktegel till flyglarnas 
trappstegsgavlar, i syfte att ersätta skadade och förlo-
rade tegelpannor (ritning över takteglet finns i Reg-
ionmuseets arkiv).   
 
Kulturhistoriska värden 

Socialhistoriska värden  
- beståndsdel i det ”mindre samhälle” av människor 

och byggnader som utgjorde slottsanläggningen. 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

Miljöskapande värden  
- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, utgör en 

del i inramningen av slottets gårdsplan.  
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Östra fasadens entréparti följt av den södra gavelns kreneleringar och blinderingar. Nedre raden visar detaljbild på en av solbänkarna, ventil i grunden och takkupa med plåtinklädnad.  
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Stomme och tak 
Stommen är murad i tegel och bjälklaget utgörs i 
sina synliga delar av fyrkantsbilat furu. 

Putsad, utkragande gråmålad sockel utmed östra 
och halva södra sidan, på övriga sidor är sockeln 
målad och i liv med övriga fasaden. Slätputsad och 
vitmålad fasad, färg som kritar lite. Fasaden avslutas 
upptill av en takgesims. Mönstermurade partier i 
gavelrösten vilka kröns av trappstegsgavlar. Mitt på 
södra sidan sitter en frontespis med mönstermur-
ning. Spritt över fasaden sitter ventiler i gjutjärn. 

Taket är klätt med enkupigt rött tegel. Gavlarnas 
kreneleringar är klädda med rundat taktegel. Två 
skorstenar i rött tegel. I det västra takfallet finns fyra 
takfönster och tre takkupor, de senare är klädda med 
kopparplåt. I dessa sitter vitmålade kopplade tvåluf-
ters fönster med sex rutor per båge 

Avvattning i målad plåt med mjuka böjar. 
 

Dörrar och fönster 
Mitt på den östra fasaden sitter en pardörr, 1:1, med 
glas i de övre speglarna. Fyllningsdörr i oljat/lackat 
trä inom en omfattning av kalksten. Södra fasadens 
dörr 2:1 har en putsad omfattning med profilerat 
krön, täckt med plåt. Själva dörren är uppglasad. 
Stentrapp om tre steg nedanför. Västra fasaden har 
två uppglasade dörrar, 2:1 & 2:2 nedre delen av dör-
ren är klädd med stående panel, den övre halvan 
rymmer 12 rutor, gråmålad. Dörrarna sitter i slätput-
sade dörromfattningar, med trapp om ett steg ne-
danför.  

Bottenvåningens fönster, 1:1-1:4, 2:1-2:2 samt 4:1-
4:2, utgörs av kopplade tvålufters fönster med åtta 
rutor per båge, gråmålade. De omges av slätputsade 
fönsteromfattningar med fönsterbänkar i kalksten. 

Västra sidans fönster skiljer sig från övriga längs 
bottenvåningen. Här sitter kopplade tvålufters föns-
ter med sex rutor per båge. Två av fönstren, 3:1 och 
3:3 omges av släta fönsteromfattningar, det mel-
lersta, 3:2, omges av en dörromfattning med profile-
rat krön.  

I respektive gavelröste sitter kopplade tvålufters 
fönster med åtta rutor per båge, gråmålade. Fönster 
2:3-2:4 och 4:3-4:4. De har samma utseende som 
bottenvåningens men omfattningen skiljer sig åt. 
Fönsterparen är placerade i rundbågiga nischer åt-
skiljda av en halvkolonn. Fönsterbänkar i sten-
material. I frontespisen åt öster sitter rundbågiga 
kopplade gråmålade fönster med två bågar med fyra 
rutor per båge. Fönsterparet åtskiljs även här av en 
halvkolonn.  
 
Kulturhistoriska spår/särdrag 

- På utsidan av bottenvåningens fönster fram-
träder äldre färgskikt i en röd kulör under 
dagens gråa. 

- På sockeln/grunden framträder äldre färg-
skikt, i en mörkare grå kulör, under dagens 
avfärgning. 
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Slottet 

 
Beskrivning/användning 
Bostadshus. 
 
Historik 
Uppförandet av den nuvarande slottsbyggnaden 
påbörjades under 1480-talet då ett tvåvåningshus 
uppfördes på en holme, omgiven av en vallgrav samt 
träpalissad. Under 1510-talet kompletterades anlägg-
ningen med en envåningsbyggnad på den östra si-
dan, som under mitten av 1500-talet byggdes på med 
ytterligare ett våningsplan. Längan pryddes med 
dekorerade gavlar, s.k. välska gavlar, vilka hade sitt 
ursprung i venetiansk renässansarkitektur, och som 
introducerades i Sverige under 1540-talet. Byggna-
den bör vid denna tid ha varit rödfärgad för att efter-
likna tegel och försedd med trappstegsgavlar, välska 
gavlar och blinderingar. I slutet av århundrandet 
uppfördes den västra längan efter att borgen plund-
rats och bränts under nordiska sjuårskriget. Den 
västra längan fick ett väldekorerat gavelröste, vilket 

fanns kvar fram till en ombyggnad 1864. Under 
1600-talet tillkom även den södra längan samt en 
mindre tillbyggnad intill det ursprungliga huset, vil-
ket resulterade i att anläggningen blev en komplett 
renässansborg.  

På den östra längans östra fasad finns ankarjärn 
formade som LSFVPBA 1708, vilket utläses Lena 
Sofia Fröken von Putbus Anno 1708. Denna skrift mar-
kerar troligtvis en renovering eller ombyggnad av 
den östra längan, utförd av Wanås ägarinna. Det 
dröjer därefter närmare hundra år innan någon ytter-
ligare förändring sker vid borgen. Framförallt är det 
interiören som förändras när byggnaden ska göras 
om till bostad. Bland annat rivs den södra längan i 
början av 1804, vilket öppnar upp gården mot den 
bakomliggande dammen, och ett trapphus byggs vid 
den östra längan. Mellan 1818-1820 uppfördes den 
södra längan på nytt, denna gång som en tvåvå-
ningsbyggnad av sten. Någon gång under denna tid 
fick slottet troligtvis även sin höga grå sockel, vilken 
finns dokumenterad på en målning gjord under 
1850-talet och som fortfarande är en del av byggna-
dens exteriör.  

Under 1860-talet genomfördes ett antal föränd-
ringar. Bland annat byggdes två av gavlarna om och 
en ny gavel tillkom ovanför huvudingången. Inspi-
rationen var den östra längans södra gavel (med den 
rundbågade välska gaveln). Den är fortfarande näs-
intill oförändrad, bortsett från tillkomsten av ett 
större fönster. Den östra längans norra gavel bygg-
des om efter den förlagan, liksom den västra längans 
gavel. Även huvudingången fick en ny portalomfatt-
ning i nygotisk stil.  

Under början av 1900-talet genomfördes ytterli-
gare ett antal förändringar på slottet, vilka i hög grad 
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gett slottet dess nuvarande gestaltning. 1902-03 upp-
fördes en kökstillbyggnad utmed slottets västra 
länga, om- och nybyggnad av takkupor samt en ny 
portalomfattning i renässansstil som kom att ersätta 
den nygotiska portalen. Nya sandstensomfattningar 
kring nordfasadens fönster på bottenvåningen och 
nya småspröjsade fönster infördes också i hela 
byggnaden. Därtill kom även ett antal förändringar i 
interiören.     
 

Senare reparationer/idag 
Fasaderna har renoverats ett antal gånger i modern 
tid, bland annat i början av 1980-talet. 2003 renove-
rades fasaderna på grund av omfattande putssläpp, 
framförallt vid de exponerade ytorna, såsom trapp-
stegsgavlarna samt mot vallgraven. Vid putsunder-
sökning upptäcktes en delvis bemålad spritputsad 
sockel i brösthöjd, samt rester av en äldre slevdragen 
och vitkalkad puts. Denna återfanns på en äldre fa-
sad mot vallgraven som tidigare inte haft någon 
sockelmarkering. I övrigt mycket putsskador och 
håligheter på sockeln, troligtvis orsakade av täta och 
hårda ytskikt samt kapillär uppsugning av fukt. Vid 
en omputsning 1981 användes ett hydrauliskt bruk 
(Jurakalk) vilken troligtvis varit för starkt, då det är 
denna puts som spjälkat. 2006/07 renoverades och 
putsades fasaderna igen. Skador lagades med kalk-
bruk och fasaderna kalkmålades med opigmenterad 
kalkmjölk. Den höga grå sockeln blev pigmenterad 
med kimrök. De partier som hade kraftig påväxt av 
alger- eller svamp tvättades med såpvatten. 2005/06 
uppfördes en ny balkong ovanpå kökstillbyggnaden 
och ett tidigare fönster på ovanvåningen ersattes 
med en dörr i samma stil. 
 

Kulturhistoriska värden 

Socialhistoriska värden  
- beståndsdel i det ”mindre samhälle” av människor 

och byggnader som utgjorde slottsanläggningen. 
Samhällshistoriska värden  

- byggnaden, som en del i byggnadsminnet, kan visa 
på godslandskapens förutsättningar i ålderdomliga 
samhällsstrukturer och arbetsorganisation.  

Miljöskapande värden  
- en 600-årig byggnadshistoria avspeglad i skilda 

byggnadskroppar och stilhistoriska element.  
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Överst: Taklandskap på slottet med vy åt väster följt av takstolar på den nordvästra delen av slottsbyggnaden. Södra fasadens balkong med järnräcke. Nedre raden fr.v. vy över takfall in mot 
innergården. Smitt bandjärn på D1:1 och därefter innertak i källarvåningen i den nordvästra längan.  
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Stomme och tak 
Spritputsad grund till halva höjden avfärgad i grå 
kulör. Det övre partiet är vitmålat likt den slätput-
sade fasaden med färg som smiter, färgtyp oklar. 
Grunden är målad med en annan färgtyp som inte 
smiter. Utmed den södra sidan av byggnaden över-
väger slätputsade ytor framför stänkputsade på den 
här sträckan av sockeln. På utbyggnaden i väster är 
sockeln enbart målad i liv med fasaden. Slätputsade 
och vitmålade fasader. Taket täcks av falsat taktegel 
som mot innergården är lagt tillsammans med skiffer 
och plåt. Avvattning i koppar, mjuka böjar. 

Initialer och årtal finns på den östra fasaden. An-
karslut är synliga i fasaderna. Tio utmed den södra 
fasaden, åtta på den norra fasaden. Centralt på södra 
fasaden finns en balkong. Den bärs av fyra konsoler 
med räcke i svartmålat smide. 

Utmed de södra och norra takfallen finns vardera 
två gavelpartier med blinderingar och mönstermur-
ning. På västra fasaden finns en mönstermurad 
trappstegsgavel.  Mönstermurade partier finns också 
i anslutning till takfoten. I det nordvästra gavelpartiet 
sitter en urtavla. Vid den västra fasaden finns en 
vidbyggd, kvadratisk byggnadskropp som bl.a. rym-
mer kök. Byggnaden har ett krenelerat avslut som 
innesluter en terrass. Kreneleringen täcks av tunna 
tegelpannor i åtminstone tre olika utföranden.  

Tre plåtinklädda takkupor i det norra takfallet 
med kopplade tvålufters fönster med åtta rutor per 
båge 

Gavelröstena kläds av en kombination av tegel 
och plåt. Gesimser täcks av plåtbeklädnad. Blinde-
ringarnas bottenstycken är också klädda med plåt.

Dörrar och fönster 

Dörr 1:1 utgörs av stående breda bräder upphängd 
på svartmålade bandgångjärn. Dörrbladet är mörkt 
brunt, troligen tjärat. Dörr 3:1 och 3:2 på västra 
fasaden är fyllningsdörrar varav den första är målad 
och den andra tjärad. Dörr 3:3 och 3:4 är franska 
dörrar i anslutning till västra tillbyggnaden. Huvud-
entré (D4:1) med dubbeldörr i ek med profilerade 
nedre fyllningar och glasat övre parti om 10 rutor. 
Omfattning i sandsten. Framför huvudingången 
finns en trapp och terrass i granit med räcken i 
svartmålat gjutjärn som sitter mellan fyrkantiga pe-
lare i sandsten.  

I bottenvåningen sitter kopplade fönster med två 
bågar och 12 rutor per båge (F1:1-1:4, F2:1-2:7, 
F3:5-6, F3:10-13, F 3:20 samt F4:4-4:7). Ett fönster 
avviker; F1:3 som har fyra kopplade fönsterbågar 
och hörnjärn. Mellan fönster 1:3 och 1:4 finns en 
djup stickbågig nisch med fönster (F1:3b). 

Övervåningens fönster har fyra lufter, de undre 
med åtta rutor i bågen och de övre med fyra rutor. 
Även dessa bågar är kopplade. Fönstren är målade i 
en grå kulör. Fönster 2:8 och 2:9 avviker och har ett 
utseende likt bottenvåningens. 2:15 och 2:16 är 
rundbågiga fönster med 8 rutor. Fönster 2:11 och 
2:12 är uppglasade balkongdörrar. 10 rutor i det 
nedre dörrbladet, fyra rutor i överljuset, i respektive 
dörrblad. Fönster 2:17 (troligen 15 och 16 också) av 
enkla bågar med fyra rutor per luft. Alla fönster har 
fönsterbleck förutom 2:15–17 samt övre droppnäsa 
på fönster 2:1-3. 2:6-9, 2:14. I den östra frontespisen 
utmed norra fasaden sitter två rundbågiga enkla 
fönster med 10 rutor i bågen (F4:13 & 14). På västra 
fasaden sitter ett kopplat fönster med 8 rutor (F 
3:18), på trapphuset finns två långsmala fönster med 

enkla, kopplade bågar á 4 respektive sex rutor. I 
tillbyggnadens bottenvåning finns fem kopplade 
fönster med dubbla bågar á 6 rutor (F3:2-4 samt 
F3:21 och 3:22) 

Fönstren åt norr har omfattningar i sandsten. 
Utmed övriga värderstreck är omfattningarna slät-
putsade och vitmålade. 

På väggen väster om huvudentrén finns en glas-
försedd nisch och snett ovanför denna sitter ytterli-
gare en. Öster om terrassen finns en källaringång; 
dörr (D4:2) av stående breda bräder upphängd på 
svartmålade bandgångjärn. Brunmålad dörr. D1:1 
har samma utseende som D4:2. 

I grunden år norr sitter ett fönster med två lufter, 
enkla bågar och sex rutor per båge (F4:1). Två föns-
ter i metall med fyra rutor i bågen (F4:2-3) 

 
Kulturhistoriska spår/särdrag 

- Stämpel på takteglet: D.r.g.m. z15 - eventu-
ellt från omkring 1960. 

- Ålderdomlig takstolskonstruktion över den 
nordvästra byggnadskroppen, delvis i ek, 
med korslagda sparrar. 

- Östra längans södra gavel har rester av blin-
deringar som härstammar från 1500-talet. 

- Ett av fönstren; F1:2, har fönstersmyg klädd 
med panel samt fönsterluckor. Intressant att 
notera i sammanhanget är den beskrivning 
över snickeriarbeten som finns på s. 59 i 
Wanås historia; ”… fönster med luckor och 
”klädsel” insattes i flertalet rum…” 

- Inskription på östra längans takstol med år-
talet 1708.  
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Bilaga: Byggnadsminnesförklaring Wanås slott med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader 
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 
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1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
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15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
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17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
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19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 

 
 



 

 


