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Förord
Detta vårdprogram är upprättat av Wærn Landskap på uppdrag av Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn. Arbetet är utfört i samarbete med trädgårdsantikvarie Inger
Ernstsson som varit huvudansvarig för framtagning av historiken och för den trädgårdsarkeologiska utredningen.
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Bilaga: Arkeologisk undersökning hösten 2013.
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1. Fastighetsuppgifter
Fastigheten är belägen i Ulrichamns kommun, Västra Götalands län. Den har beteckningen Årås 3:4 och har en areal av ca 3,1 ha. Ägare är Bygdegårdsföreningen
Årås kvarn.
Naturreservatet Årås är 2013 under bildande. Reservatet kommer att gränsa till
fastigheten i söder, väster och delvis i norr. I väster omfattar naturreservatet en
ca 50 m bred remsa av den f.d. parken vid Årås säteri. I denna remsa (skötselområde 1:5) skall enligt förslaget till skötselplan röjning utföras ”så att det blir en
naturlig övergång mellan skötselområdet och parken kring säteriet”. Området
skall skötas genom röjning vid behov kring stora träd och genom bete av nötdjur
eller får.
I öster gränsar fastigheten till allmän väg mellan Liared och Kölingared.
Strandskyddet som är knutet till Tidan berör fastighetens östra del.
Alléerna utmed den allmänna vägen och inne på fastigheten berörs av biotopskydd, vilket innebär att träd i alléerna inte får fällas utan Länsstyrelsens tillstånd.

Årås säteri invid Tidan mellan sjöarna Vållern (i norr) och Jogen.

4

2. Trädgårdens kulturhistoriska värde
En del av helhetsmiljön
Trädgården med alléer, stengärdsgårdar, terrassmurar och planteringar utgör en
viktig komponent i den övergripande dispositionen av Årås säteri. På samma sätt
som trädgården blir svårbegriplig utan byggnaderna, blir byggnaderna och deras
placering svårbegriplig utan trädgården. Trädgården har sitt största kulturhistoriska värde som en omistlig del av helhetsmiljön på Årås.

Avspeglar livet på Årås
Den stränga symmetrin visar vikten av att kunna visa upp en representativ miljö.
Samtidigt visar de ursprungliga fruktträdgårdarna och grönsaksodlingarna på den
nyttobetonade karaktären som trädgårdarna hade under 1700- och 1800-talen.
Under senare delen av 1800-talet och under 1900-talet fick delar av trädgården en
mer dekorativ karaktär, vilket avspeglas i de planteringar som då gjordes av
buskage, bersåer och grupper av utländska trädslag.

Bidrar till kunskapen om 1800-talets högreståndsmiljöer på den svenska landsbygden
Genom äldre kartor är 1800-talets trädgård på Årås relativt väl dokumenterad.
Trädgården har många gemensamma drag med andra anläggningar från denna tid
och bidrar till den generella kunskapen om 1800-talets högreståndsmiljöer på den
svenska landsbygden.

Avspeglar trädgårdsidealen under 17-,18- och 1900talen
Trädgårdens och gårdsbebyggelsens stränga symmetri och den långa axeln åt
nordväst är typiska 1700-talselement som härstammar från det karolinska herrgårdsidealet. Från 1800-talet härstammar planteringarna i ”parken” av ädellövträd och ovanliga barrträd, inledningsvis i ett fritt, engelskt manér men under
seklets senare del med mer symmetri. Under 1900-talet strävade man efter en
mer intim trädgårdsmiljö som inbjöd till utevistelse och som lade mindre tonvikt
på representativitet.
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3. Mål
Vården av parken vid Årås säteri skall i första hand syfta till att bevara de kulturhistoriska värden som finns kvar i området idag.
Nya anläggningar bör syfta till att framhäva anläggningens historiska utseende.
Säteriets disposition med det dubbla flygelparet och den stränga symmetrin bär
starka drag av 1700-talet. Från denna tid finns dock inte mycket källmaterial, och
1700-talets huvudbyggnad brann till stora delar ner.
I stället bör parkens utseende under 1800-talet tas som utgångspunkt för en
eventuell restaurering. Den nuvarande huvudbyggnaden är från detta århundrade
och från denna tid finns fler källor som underlag för en restaurering. Det är svårt
att sätta ett mer exakt årtal som mål för en restaurering.

Målvision för trädgård och park vid Årås säteri. I mittaxeln utmed uppfarten är en
dekorativ anläggning med gräsytor, rabatter och grusplan. Vid sidan därom är
trädgårdskvarteren med grönsaksodling och fruktträdsplanteringar. I områdets östra del
är parken med sitt gångvägssystem från 1800-talet.
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4. Särskilda vårdkrav
De särskilda vårdkraven syftar till att lyfta fram de försiktighetsåtgärder som bör
iakttas vid vården av anläggningen.
•

Vid transporter eller schakter inom området ska stengärdsgårdar och terrassmurar skyddas. Om nedrasade stenar inte kan läggas tillbaka omgående bör de lämnas på platsen så att muren senare kan repareras.

•

Gamla träd skall skyddas och bevaras och i möjligaste mån ska trädvårdande insatser utföras för att förlänga trädens livslängd.

•

Ängsmarken väster om huvudbyggnaden ska hållas fri från igenväxning.

•

Schakter som kan förstöra spår av gångvägar, stenmurar e.d. ska undvikas. Om schakt utförs bör eventuella observationer dokumenteras.

•

Trädplantering bör inte utföras utan en plan som visar hur planteringen
överensstämmer med det långsiktiga målet för anläggningen.
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5. Historik
Ägarlängden
Det berättas enligt sägnen att Årås var en av Västergötlands förnämsta gårdar
under medeltid. Gården förvärvades 1561 av Gustav Vasa som arv och eget, enligt
en opublicerad artikel av Örjan Hill om Årås historia. Något senare bytte Erik
Karlsson Gyllenstierna till sig Årås av hertig Karl. Omkring 1575 stod han skriven
som ägare till gården som då hade fått sätesrättigheter, vilket bl.a. innebar skyldighet att hålla gården ståndsmässigt bebyggd. Den Gyllenstiernska ätten fortsatte att vara ägare ända fram till 1729 då Conrad Gyllenstiernas änka Eva Lewenhaupt dog. Därefter är arvs- och ägoförhållandena något oklara enligt Örjan Hill.

Under mer än hundra år, mellan 1628 och 1757, var Årås inte bebott av
ägarna, utan egendomen sköttes av fogdar och arrendatorer som bebodde gården.
Den 3 november 1757 köpte Nils Wästfeldt Årås med kvarn och underlydande 49
gårdar och tio torp och flyttade in på Årås. Den nye godsherren verkar ha varit en
driftig entreprenör som innehade flera andra gods, bl.a Lönnarp och Ryfors bruk.
När Nils Wästfeldt dog 1769 övertogs Årås av sonen Adolf Fredrik Wästfeldt. Under den här perioden skedde flera förändringar när det gäller både byggnader och
gårdsstruktur. År 1792 brann den förmodligen ganska nybyggda huvudbyggnaden
på Årås och samtidigt förstördes även en av de flyglar som uppförts 1770. Strax
efter branden lät A. F. Wästfelt uppföra den nuvarande sätesbyggnaden. Delar av
den nedre våningen med sina tjocka stenmurar är troligen kvar från den äldre
byggnaden medan de övre nya våningarna byggdes av trä. Huset inreddes fullständigt först senare av friherre J. A. Pfeiff.
I och med branden 1792 skall gårdens gamla handlingar ha förstörts. Bland annat
sägs det att Gustav Vasas brev till sin vän Gyllenstierna om ett planerat besök på
Årås skulle ha brunnit upp liksom den säng som byggdes för kungen vid samma
tillfälle.
Adolf Fredrik Wästfelts son Göran Magnus Wästfelt sålde Årås 1810 till länsman
Rydeberg, som efter ett par år sålde vidare till kapten Jesper Swedenborg ( 17651842). Swedenborg ägde Årås under åren 1812- 1819.
Friherre Adolf Pfeiff ( 1783-1837) köpte Årås 1819. I två generationer, fram till
1880, bodde familjen Pfeiff på Årås. Detta är åter en tid med utveckling av godset,
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förändringar av byggnader och parkanläggningar kan avläsas i en situationsplan
från 1827.
Mellan 1880 och 1899 sker ett par ägarbyten men därefter tog Otto Folkesson
[F:son] Thörn vid och drev godset till 1913 då det såldes vidare.
Mellan 1913 och 1923 skedde 16 ägarbyten, många av dem var snabba affärer
och ägarna bodde inte troligen inte på gården. Från 1923 och fram till 1945 ägde
och bodde grosshandlare E.W. Johansson på Årås. Sedan kom återigen en period
med flera försäljningar fram till det att Domänverket köpte fastigheten 1961. Under en del av den tiden hyrdes fastigheten ut som bostad och så småningom
styckades den av och såldes till dåvarande hyresgäster, vars barn 2011 sålde till
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.
Generellt kan sägas att långvarigt ägande där ägarna dessutom bor på egendomen, innebar satsningar på hus och mark medan de tider då fogdar och arrendatorer levt på gården inte innebar någon nämnvärd utveckling av dessa.

Trädgårdens historia utifrån källmaterialet

Karta över Årås 1708
Den äldsta kända kartan över Årås, med inritad huvudbyggnad samt inägor och
utmarker, är från 1708. Den visar en envåningsbyggnad med ett tvärskepp i två
våningar. Husmarkeringen på kartan ser inte ut enbart som en symbol - den är
mer detaljerad och ovanlig. Hur gårdens byggnader egentligen sett ut, hur många
de varit och exakt hur de legat är inte känt. Den äldsta byggnaden, den norra fly-
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geln med murad källargrund, är uppskattad till år 1570 enligt en uppsats från 2011
av Gunnar Redelius. Det som också är intressant på kartan är den stora, noggrant
inritade trägården med träd i raka rader, omgiven av ett staket och ett litet porthus med takprydnad. Staketet ser ut att var gjort av korslagda slanor. Det är en
prydlig trädgård och troligen en viktig del av anläggningen eftersom den är så
noggrant utritad. På kartan, som är en ”Geometrisk Delineation”, finns följande
beskrivning av trädgården: ”Trädgården består av nogra frukt trän som icke ger
synnerlig avkastning.”
Man ser också gärdsgårdsmarkeringar mellan ut- och inägor. Där vägen går in
genom gärdslet sydväst om huvudbyggnaden ser det ut som en liten takmarkering
för en byggnad, - en grindstuga eller portbyggnad. Landsvägen går förbi huvudbyggnaden på den västra sidan och fortsätter mot norr förbi den inhägnade trädgården.
Vid byggnadens östra sida mot Tidan, finns en oregelbunden grön yta markerad,
troligtvis gårdstomten, som inte fått någon ytterligare förklaring. Ytan utgör vid
den här tiden inte något viktigt inslag i herrgårdsbilden. Vid tiden för denna karta
ägs Årås av ätten Gyllenstierna men används ej som sätesgård utan sköts av fogdar och arrendatorer boende på säteriet.
Inte förrän 1757, då Nils Wästfeldt köper egendomen blir Årås åter bostad för
ägarfamiljen. Nils Wästfeldt dör 1769 och sonen Adolf Fredrik Wästfeldt övertar
gården. Mycket talar för att det är nu som nya byggnader uppförs. Om huvudbyggnaden är inte så mycket känt, däremot vet man att två nya flyglar uppfördes
1770. Det troliga är att en ny huvudbyggnad uppfördes ungefär samtidigt.

Ägomätningskarta från 1801.
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1801 års karta kombinerad med en nutida karta. Överensstämmelsen är mycket
god.
Det är under 1700-talet som den typiska svenska herrgårdsanläggningen växer
fram med en mangårdsbyggnad flankerad av ett eller flera flygelpar och med en
stark mittaxel, oftast markerad av en rak allé. Det är precis det som visas på nästa
kartbild, en ägomätningskarta från 1801.
Adolf Fredrik Wästfeldt, 1769- 1808, är en mycket driftig man med kontakter både
innanför och utanför landets gränser och han vet sannolikt hur en anläggning skall
se ut för att följa tidens smak. Enligt kartan från 1801 ser man att byggnaderna
omges av en närmast kvadratisk gårdstomt, avgränsad mot övriga inägor med mur
eller staket.
En ordentligt markerad, bred huvudaxel går från mangårdsbyggnaden, mot öster
över Tidan och slutar mitt för en ekonomibyggnad med två flyglar. Tre flygelpar
kantar axeln. Gårdsstrukturen visar en typisk karolinsk herrgårdsanläggning.
Vägens sträckning ändras förmodligen vid denna tid, ca 1770. Huvudbyggnaden
vänder sig därmed mot vägen som nu går öster om byggnaden, mellan gårdsplanen och Tidan. Den gamla inhägnade fruktträdgården i nordväst är borta.
På kartan ser trädgården ut att sluta i linje med huvudbyggnadens östra fasad.
Inga detaljer anger hur trädgårdarna bakom flyglarna var utformade. Det troligas-
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te är att här fanns en indelning i kvarter med raka gångar. Till en herremanssäte
hör vid den här tiden en formell trädgård som hör ihop med huvudbyggnaden och
som till sin struktur är geometrisk och indelad i odlingskvarter med gångar emellan. Terrasser, murar och trappor är andra element som är vanliga i sammanhanget. Den viktiga skillnaden mot tidigare utformning är just samkompositionen
med byggnaderna. De olika områdena på kartan har beteckningar, och i förklaringen står det på a: Trädgårdarne, b: En park till ny trädgård från Åker. 6: Lin
Lyckan
Huvudbyggnaden brinner 1792 och efter branden börjar den nya byggnaden uppföras på samma grund som den förra. Även en av flyglarna brinner ner vid samma
tillfälle.
Släkten Wästfeldt lämnar Årås 1809, därefter blir det ett par kortvariga ägare.
Från 1812-1819 äger och bor familjen Jesper Swedenborg där. Från Svedenborgs
tid finns följande beskrivning: ”Åbyggnaden, vacker och till en del ny, är uppförd af
förre Egaren Intendenten A. Fr. Westfeldt efter en den 12 Maji 1792 inträffad
eldsvåda, då Karaktersbyggningen och en flygel afbrunno. Nya Karaktershuset har
undra våningen af sten och den öfra af trä.. Såväl förre som nu varande Egaren,
Kaptenen Jesper Svedenborg, har nedlagt mycken kostnad och arbete på trägårds
anläggande, som dock synes föga löna mödan, emedan jordmånen tyckes härtill
vara för mycket kall och, ehuru mycket dikad, vattusjuk. ”
Swedenborg efterträds 1819 av släkten Pfeiff som innehar godset fram till 1879.
Åtta år efter Pfeiffs tillträde,1827, upprättas en karta i samband med tecknandet
av en brandförsäkring. Kartan ger delvis en ny bild av byggnaderna och området.
Byggnadernas placering och gårdsstrukturen är troligen mer noggrant inmätta
här, eftersom denna karta är avsedd för försäkring av byggnaderna .
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Brandförsäkringsverket
1827, Brandförsäkringsverket.

1801 års karta kombinerad med en nutida karta.
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I förhållande till den förra kartan finns här ganska stora skillnader. Det som tillkommit är bl.a. en stor cirkelrund vändplan för vagnar, en bred uppfartsväg samt
en ny gångstruktur. Två breda gångar omger byggnaderna i både norr och söder,
de går rakt genom den omgivande yttermuren i öster och i höjd med huvudbyggnadens västra fasad viker de av in mot anläggningens huvudaxel och avslutas med
en absidform väster om huvudbyggnaden. Därefter fortsätter en mycket lång rak
väg i axelns förlängning. På detta sätt skapas en imponerande lång huvudaxel och
siktlinje . Det är ett ganska ovanligt gångsystem som inte direkt kan hänföras till
någon stilperiod. Om man försöker analysera utseendet så kan det möjligen förklaras med att man byggt vidare på befintliga gångar i trädgårdarna på baksidan
av flyglarna.

Ett försök till rekonstruktion av trädgården vid början av 1800-talet. Mörkare gröna ytor utgör odling, små träd utgör fruktträd. Att odlingen av både grönsaker och
frukt var omfattande kan vi utgå ifrån, men exakt var odlingarna var belägna och
hur de var fördelade är osäkert.
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Det tidiga 1800-talets trädgårdsideal är den romantiska parken med slingrande
gångsystem och omväxlande öppna och slutna ”rum”. Något sådant är inte redovisat på 1827 års karta. Strukturen bärs av den ”oändliga” huvudaxeln i öst-västlig
riktning och det ganska ovanliga gångsystemet. Det troliga är att här ändå skapats
någon form av landskapspark väster om huvudbyggnaden med slingrande gångar,
träd och buskplanteringar. Kanske är de bestånd av syren och schersmin som finns
kvar relikter efter en sådan plantering.
Ett nytt inslag på denna karta är att på en av de små holmarna i ån finns utritat
små slingrande gångar, en liten miniatyrpark. Öster om ån ligger enligt kartan nya
ekonomibyggnader.
Enligt vad som berättas fanns från denna tid ett litet lusthus vid den långa huvudaxelns västra slutpunkt, ca 2 km väster om huvudbyggnaden. På en liten kulle
alldeles till höger om vägen ligger fortfarande 6 stora stenar som lär ha utgjort
grunden till ett lusthus, platsen kallas för ”Korgakullen” kanske var lusthuset utformat som en spaljébyggnad påminnande om en korg.

Foto från senare delen av 1800-talet, familjen Pfeiffs tid (1819-1880). Observera
den stora grusplanen framför huset och de breda rabatterna i förgrunden.
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1890-talets ekonomiska karta.

På 1890-talet ges en ny ekonomisk karta ut i Sverige. På kartbladen registreras
översiktligt även gårdstomter och trädgårdar. När det gäller Årås ser man huvudbyggnaden med den långa huvudaxeln som slutar vid gården Labråten. Två av
flyglarna, de närmast huvudbyggnaden, är borta och det är även de båda breda
gångar som tidigare gick bakom flyglarna.
Trädgården mellan landsvägen och sätesbyggnaden har kvar sin tydliga rektangulära form. Av den stora vändcirkeln syns inget spår. Väster om huvudbyggnaden
finns en oval grönmarkering, omsluten av gångar som förenas i den långa huvudaxeln.
Under de följande två decennierna (1880-1899) sker fyra ägarbyten . Mellan åren
1899 och 1912 är Otto F:son Thörn ägare och många nysatsningar görs. Nya ekonomibyggnader uppförs söder om gårdsanläggningen, dessutom bygger han traktens första elverk.
På kartan från 1912/13 får man en bild av trädgården som skiljer sig en del från de
tidigare kartorna. På denna karta ser man bland annat att en cirkelrund damm nu
anlagts i mitten av gårdsplanen väster om byggnaden. Gångsystemet är mer detaljerat redovisat, den norra flygeln med stengrund finns kvar däremot inte den södra. De övriga två flygelparen har inte förändrats och mellan 1770 års flyglar är en
ny vändslinga anlagd.
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1912/13 års karta.

1912/13 års karta kombinerad med en nutida karta.
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Ett försök till rekonstruktion av trädgården vid slutet av 1800-talet. Mörkare gröna
ytor utgör odling. Rekonstruktionen baseras på 1912/13 års karta, på det äldre
fotografiet och på utförda provgrävningar.

Mellan 1912 och 1923 sker 16 ägarbyten, många av dem är snabba affärer och
ägarna har inte bebott huvudbyggnaden, men därefter äger och bor grosshandlare E.W. Johansson på Årås ända fram till 1945.
Nästa kartbild är den ekonomiska kartan från 1950/60-talet. Tre flyglar finns med
liksom huvudaxelns gångsystem, om än något deformerad, samt två odlingsytor.
Muren som omger den tidigare parken är markerad men inga övriga murar,
terrasskanter eller gångar är redovisade.
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Ekonomisk karta från 1950/60-talet.

Efter det kommer återigen en period med flera försäljningar fram till dess att Domänverket köper fastigheten 1961. Under en del av den tiden hyrs fastigheten ut
som bostad och så småningom styckas den av och säljs till dåvarande hyresgäster,
vars sterbhus 2011 säljer till Årås bygdegårdsförening.
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6. Nuläge

Trädgård och park vid Årås idag. Byggnader, murar (svarta streck) och enskilda
träd är inmätta. Omfattningen av trädvegetationen i parkens västra del är ungefärligt redovisad.

Parkens tillstånd hösten 2013 redovisas i fotografierna på de följande sidorna.
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Entrépartiet med grindstenar och gamla träd. Några av de äldsta träden är idag
trädruiner medan andra fortfarande är vitala.

Öppningar i murarna visar var trädgårdsgångar tidigare varit belägna.
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Parti av de södra terrasserna med en grupp med thujor och ett ensamt fruktträd.

Kaukasisk vingnöt framför byggnadens södra gavel.

”Stol” av sten i parken väster om huvudbyggnaden.
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Parti av den f.d. parken väster om huvudbyggnaden.

Den långa huvudaxeln västerut från parken.

Stenhög m.m. i trädgårdens norra del.
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Huvudbyggnaden sedd från parkens mittaxel.

Gammal vattencistern i parkens norra hörn.

Grindstolparna vid landsvägen. Ett motsvarande par är uppställt vid infarten från
söder.
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Ädelgranen söder om byggnaden är ca 40 meter hög. Trädet kan vara toppkapat
på ca 20 meters höjd, där det idag förgrenar sig i flera toppstammar.
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7. Åtgärdsförslag
Utöver de åtgärder som beskrivs nedan behöver en yta ställas i ordning för parkering. Detta kan ordnas enligt visionsskissen.

Underhåll
Underhållsåtgärderna syftar till att förhindra fortsatt förfall i parken och att förhindra framtida skador.

Slyröjning
Uppväxande sly röjs bort. I parkens västra del bör enstaka plantor av ädellövträd
bevaras tills vidare.
Öppethållande
Fortsatt igenväxning bör hindras genom årlig slåtter eller genom fårbete.
Trädvård
Stora, gamla och värdefulla träd som har stora och tunga kronor men försämrad
stabilitet bör kronbeskäras för att förhindra brott.
Friställning av värdefulla solitärträd
Särskilt värdefulla träd bör friställas genom att ta bort mindre träd som konkurrerar om kronutrymmet.
Fällning av den höga granen
Den höga ädelgranen är nära den livslängd som man kan förvänta sig av en gran.
Risken för att trädet knäcks eller välter ökar för varje år. Det är mindre sannolikt
att trädet faller över huvudbyggnaden, men risken för detta kan inte uteslutas.
Att fälla trädet under kontrollerade former bör därför övervägas.
Rensning av murarna från skadlig växtlighet
Stenmurar och stengärdsgårdar bör befrias från träd som hotar att skada murverken.
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Restaurering, prioritet 1
Dessa åtgärder syftar till att göra området prydligt och välvårdat, men någon rekonstruktion av tidigare element i trädgården ingår inte.

Stubbrytning
Stubbar efter gamla träd bör grävas upp eller fräsas ner. Högstubbar kan ev. bevaras av biologiska skäl om de inte hindrar nyplantering.
Rensning från skräp
I områdets norra del finns rester av upplag av olika slag. Diverse föremål är kvarlämnade i terrängen. Inga av dessa föremål bedöms ha något kulturhistoriskt värde för parken och bör transporteras bort. Detta gäller även stenhögar inom området. Observera dock att ett stenbord med tillhörande ”stolar” av sten ska bevaras.
Markåterställande
I områdets norra del har i sen tid schaktats och lagts upp jord- och stenhögar. I
möjligaste mån bör uppschaktade massor användas för att åter fylla de gropar
som grävts för att därmed erhålla så plana terrasser som möjligt mellan terrassmurarna.
Trädgallring
Beståndet av lövträd i det område som tidigare var ianspråktaget för fruktträd och
odling bör gallras kraftigt så att den tidigare öppenheten i viss mån går att uppfatta.
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Restaurering, prioritet 2
Dessa åtgärder syftar till att återställa 1800-talsträdgårdens huvudelement: stenmurarna, gångvägarna, gårdsplanen och trädraderna.

Reparation av stenmurar
Stengärdsgårdarna och terrassmurarna bör lagas genom att nedfallen sten åter
läggs på plats. Skadade partier bör demonteras och återuppbyggas. Vid behov
kompletteras med sten från andra platser inom området. Öppningarna i murarna
görs åter tydliga, genom tydliga hörn och med korta vingmurar utmed vägramperna. Omkullvällna grindstenar reses.
Rekonstruktion av gårdsplanen
Gårdsplanen framför huvudbyggnadens entré rekonstrueras, med ledning av äldre
foton och kartor. Planen kan utformas med en gräsrundel i mitten som på 1827
års karta, som en sammanhängande grusplan som den ses på fotot från senare
delen av 1800-talet eller med en damm i mitten som på 1912 års karta.
Rekonstruktion av gångvägar
Det vinkelräta gångvägsnätet i trädgårdens östra del rekonstrueras med ledning
av den arkeologiska undersökningen och 1827 års karta. En vägbank som anlagts
för en arbetsväg som leder norrut genom en öppning i stengärdsgården utgör
hinder för rekonstruktion av stenkanten som går i liv med byggnadens östra fasad
och av gångvägen mot det tidigare avträdet. Vägbanken bör schaktas bort och
området göras så plant som möjligt. Den befintliga raka vägen från grindhålet i
den södra muren mot byggnadens sydvästra hörn behålles. Grindhål och grind
restaureras eller rekonstrueras.
Plantering av alléträd
Luckor i allén utmed landsvägen och i trädraden mellan de f.d. flyglarna planteras
med nya alléträd.
Gallring
Ytterligare gallring görs i trädbeståndet i den f.d. trädgården. Stubbar bör avlägsnas.
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Vision av trädgården i ett första rekonstruktionsskede. Ljust gröna ytor utgörs av
gräs. Gårdsplanen är återskapad (i detta alternativ utan gräsrundel eller damm),
stenmurar är reparerade och huvudgångvägar rekonstruerade. Trädvegetationen
är gallrad. Parken i väster utgör betesmark.
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Restaurering, prioritet 3
Dessa åtgärder syftar till att rekonstruera även detaljerna i 1800-talsanläggningen,
såsom blomsterplanteringar. Det är önskvärt att trädgårdsodlingen återupptas,
bland annat i form av en omfattande fruktodling. På de båda terrasserna omges
de rektangulära odlingskvarteren av gångvägar.

Anläggning av rabatter
Blomsterrabatter ordnas invid gårdsplanen och utmed huvudbyggnadens fasad,
varvid äldre foton kan utgöra vägledning.
Rekonstruktion av anläggningar på huvudbyggnadens parksida
Gångvägar och planteringar på huvudbyggnadens parksida rekonstrueras med
ledning av den arkeologiska undersökningen och 1912 års karta.
Trädgallring
I den formella trädgården på tomtens östra del görs ytterligare en kraftig gallring
så att endast ett fåtal särskilt värdefulla parkträd bevaras. I parken på tomtens
västra del gallras en del ”triviala” trädslag bort.
Parkträdsplantering
I parken väster om huvudbyggnaden kompletteras trädbeståndet med ett antal
träd med en tydlig 1800-talskaraktär (träd med avvikande växtsätt, bladfärg etc).
Anläggande av fruktträdgård
Fruktträd planteras på de terrasser där det sannolikt stod fruktträd i äldre tid.
Återupptagen odling
Trädgårdsodling av nyttoväxter återupptas.
Markering av den nedbrunna flygeln
Om möjligt återuppförs en ny byggnad i äldre stil på den plats där den södra flygeln stod. Om detta inte är realiserbart bör platsen markeras, t.ex. genom en
klippt häck som inramar en stensatt eller grusad yta.
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Vision av trädgården efter en fullständig rekonstruktion. Odlingarna är återupptagna och fruktträdgårdarna återskapade. Gångvägen i ”parken” är rekonstruerad.
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