
STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER

ANTIKVARISK MEDVERK AN

Maria Johansson Jarneborn

SKOTTORPS SLOTT
Renoveringsåtgärder - 

Trädgårdsmästeriets magasin
Hallands län, Laholms kommun, Skummeslövs socken. Rapport 2022:51



Skottorps slott

Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland 
Uppdragsverksamheten, Halmstad  
Antikvarisk medverkan 2022
Bild framsida: Trädgårdsmästeriets magasin efter renovering
Foto: Maria Johansson Jarneborn. Film nr: 2022:63
Layout: Maria Johansson Jarneborn
Grafisk formgivning: Anders Andersson
Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet 
Diarie nr: 2021-172



INNEHÅLL

Administrativa uppgifter ..............................................................................................................  4

Inledning .............................................................................................................................................  5

Historik och beskrivning ...............................................................................................................  5

Bakgrund till åtgärder ...................................................................................................................  5

Utförda åtgärder .............................................................................................................................  5

Antikvarisk kommentar .................................................................................................................  6

  



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt:  
Skottorps slott, Skummeslövs socken, Laholms kommun

• Länsstyrelsens dnr:  
Tillståndsbeslut 432-9370-20, 2021-03-11
Bidragsbeslut 434-9369-2020, 2021-04-07

• Bidragsmottagare och beställare:   
Skottorps Slott ABSkottorps Slott AB

• • Entreprenörer och hantverkare: Entreprenörer och hantverkare:   
Skottorps Slott AB,  inkl. underleverantörer. 
Arbetsledare: Åke Hellstedt

• Renoveringsperiod:  
Hösten 2021-våren/sommaren 2022

• Antikvarisk medverkan:  
Björn Ahnlund och Maria Johansson Jarneborn, Kulturmiljö Halland

• Fältbesök:  
2022-02-18. Slutbesiktning 2022-08-03 
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INLEDNING

Under 2021 och 2022 har trädgårdsmästeriets maga-
sinsbyggnad vi Skottorps slott renoverats. Enligt beslut 
2021-04-07 lämnar länsstyrelsen bidrag till restaure-
ring av magasinet som utgör en del av byggnadsmin-
net Skottorps slott.

Då slottet är byggnadsminnesförklarat har tillstånd 
från länsstyrelsen krävts för del av åtgärderna. Till-
stånd för restaurering av stomme, fasader och tak 
på trädgårdsmästeriets magasin gavs enligt beslut 
2021-03-11.

Bidrags- och tillståndsbesluten förutsätter medverkan 
av antikvarisk expert, som ska följa och dokumentara 
arbetena. Som antikvarisk expert har fastighetsägaren 
utsett Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland. Maria 
Johansson Jarneborn, Kulturmiljö Halland, har gjort 
slutbesiktningen med följande rapport och intyg. 

Följande rapport utgör den sista delen av de bidrags-
grundande åtgärderna enligt länsstyrelsens beslut från 
2021-04-07 (dnr 434-9369-2020). Tidigare rapport i 
ärendet har rapportnummer 2022:11. 

HISTORIK OCH BESKRIVNING

Skottorps slott började uppföras på 1660-talet efter 
ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. På 1820-talet gjor-
des en omfattande renovering och ombyggnad efter 
CF Sundvalls förslag, som gav slottet dess nuvarande 
empirstil. 

Huvudbyggnaden flankeras av fyra flygelbyggnader, 
varav de yttersta är s.k. fyrkappor. Liksom övriga 
slottsbyggnader har dessa skivtäckta plåttak. 

I sluttningen sydost om mangårdsbebyggelsen ligger 
ett f.d. brygghus, uppfört under 1800-talet. Byggnaden 
har ljust putsade fasader och valmat sadeltak täckt med 
korrugerad plåt. Vid entreérna till slottstomten sitter 
vidare smidesgrindar med empiredekor. 

Utmed allén väster om slottet ligger ett trädgårdsmäs-
teri vars byggnader troligen härstammar från tidigt 
1800-tal. 

BAKGRUND TILL ÅTGÄRDER

Trädgårdsmästeriets magasin var förfallet. Bl.a. sakna-
des gjutjärnsfönster och öppningar var ändrade eller 
igensatta. Huset var även i behov av byte av tak samt 
omputsning av fasader.  

UTFÖRDA ÅTGÄRDER

• Fasad: Magasinets fasader har putsats om med 
Finja puts- och murbruk C i tre  lager. Därefter 
har ytan slipats och målats med vit silikatfärg. 
Den dekorativa tegellisten upptill under taket 
var i dåligt skick och saknades bitvis. Tegellisten 
har lagats och putsats likt övriga fasaden. Där 
det varit nödvändigt har fasaden lagats upp med 
gammalt tegel.    

• Fönster: De ändrade fönsteröppningarna har 
ersatts av ursprungliga bågformade fönster-
öppningar. Gjutjärnsfönstren som ska sättas in 
är beställda och ska monteras enligt bidrags-
beslut från länsstyrelsen 2022-05-09 (dnr 434-
1566-2022). Fönstren ingår alltså inte i denna 
slutrapport.      

• Dörrar och portar: Huset har försetts med en ny 
port med dubbla dörrblad på magasinets östra 
sida. Dörröppningen har förminskats något och  
det tidigare bågformade dörrvalvet har återska-
pats. Ovanför porten finns en fönsteröppning/
lucka som försetts med nya fönsterluckor. På 
husets södra sida har en ny bågformad dubbeldörr 
byggts och på husets västra sida en ny bågformad 
enkeldörr. Samtliga dörrar/portar och luckor har 
byggts av trä med fiskbensmönster och målats 
med svart oljefärg.   

• Stomme och tak: Grunden var i mycket dåligt 
skick och en ny betongklack har därför varit nöd-
vändig att gjuta vilket gjorts succesivt. Hela taket; 
det korrugerade plåttaket, ett sticketak, takstolar, 
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spikläkt mm, har ersatts av ett nytt. Taket har 
klätts med ett svart papptak i dubbla lager och 
nya vindskivor har satts upp.  

ANTIKVARISK KOMMENTAR
De avslutade arbetena bedöms vara väl utförda ur 
antikvarisk synpunkt. 
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Överst: Magasinets södra fasad innan renovering. Här syns de igensatta fönstren och ändrade 
fönsteröppningarna. 
Nedan: Fasaden under renoveringen. Här har de ursprungliga fönsteröppningarna tagits fram.  
 

 RAPPORT 2022:51

7



Den södra fasaden efter renovering. Montering av fönster kvarstår vilket omfattas av ett separat beslut från 
länsstyrelsen. 
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Magasinets östra gavel efter renovering. Här syns de 
båda nya portarna/luckorna samt den dekorativa listen 
under taket. Porten längst ner har även återfått sin 
troligtvis ursprungliga utformning och storlek. 

Magasinets östra gavel före renoveringen med bland annat en bredare port. 
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Norra fasaden innan renovering. Här syns det gamla gjutjärnsfönstret som fanns kvar och som nu använts som 
förlaga/mall inför tillverkning av nya gjutjärnsfönster.  

Norra fasaden under renovering.  
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Norra fasaden efter renoveringen. Nya fönster ska enligt ett separat beslut från länsstyrelsen monteras i 
efterhand. 

Gjutjärnsfönstret som fanns på magasinet och som 
använts som förlaga/mall inför tillverkningen av nya 
gjutjärnsfönster. 
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Östra fasaden innan renoveringen. 

Östra fasaden under renoveringen. 
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Östra fasaden efter renoveringen. 

Den gamla vitmålade plåten på muren längs 
magasinets östra fasad har renoverats och målats 
svart.
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postadress: tollsgatan 7 | 302 32 halmstad | tel: 035-19 26 00  
 e-post: kansli@museumhalland.se | hemsida: www.museumhalland.se

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2022

2022:1 Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villman-
strand, Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn 2021.

2022:2 Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27. L2020:3647, L2020:3649, 
L2020:3653, Arkeologisk förundersökning.

2022:3 Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering

2022:4 Alafors kvarnmiljö, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring

2022:5 T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning

2022:6 Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 
9:14 och Halmstad 10:26 m fl

2022:7 Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2022:8 Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn, 

2022:9 Övraby VA, Övraby socken, Halmstad 9:26, Arkeologisk utredning 2021

2022:10 Tidigmoderna odlingslager och bebyggelselämningar i kvarteret Grev 
Kristoffer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÄ 
44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020

2022:11 Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan

2022:12 Eskilstorp, planutredning

2022:13 Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning

2022:14 Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning

2022:15 Armékåren 14, antikvarisk förundersökning

2022:16 Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och 
bevarandeplan

2022:17 Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m

2022:18 Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6

2022:19 Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan

2022:20 Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning

2022:21 Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arke-
ologisk förundersökning av L2020:6458

2022:22 Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan

2022:23 Våxtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan

2022:24 Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeo-
logisk schaktningsövervakning 2022

2022:25 Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeo-
logisk schaktningsövervakning 2022

2022:26 Gällareds kyrka, dränering, antikvarisk medverkan

2022:27 Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk 
schaktningsövervakning 2021

2022:28 Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan

2022:29 Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, 
Arkeologisk utredning 2022

2022:30 Slöinge kyrka, styrsystem, antikvarisk medverkan

2022:31 Under granarna i Älvasjö 1:3, Övraby sn, Halmstad kommun, Älvasjö 1:3, 
Arkeologisk utredning 2022

2022:32 Krukmakeriet, Lerkvarnen 22 Laholm, antikvarisk förundersökning 

2022:33 Stråvalla kyrka, vård- och konserveringsåtgärder, antikvarisk medverkan

2022:34 Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk 
Konsekvensbeskrivning 

2022:35 Trädgården 8 m.fl., Falkenberg. Kulturmiljöutredning

2022:36 Stråvalla kyrka, fasad, antikvarisk medverkan

2022:37 Värö kyrkogård, konservering av äldre gravvårdar, antikvarisk 
medverkan

2022:38 Stafsinge kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan

2022:39 Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholms stad, Kv. Kräftan, Arkeolo-
gisk förundersökning 1994

2022:40 Tyghuset 6, antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys

2022:41 Knobesholm, vattenvårdsåtgärder

2022:42 Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång Halland, Slättåkra 
socken, Arkeologisk undersökning 2020

2022:43 Från brons till järn en boplats vid Laxbutiken. Skrea socken, Arkeologisk 
förundersökning 2021

2022:44 Skrea 6:45-2, Skrea socken, Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022

2022:45 Elledning i Bastionsgatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeolo-
gisk schaktningsövervakning 2021

2022:46 Kvarndalen i Ulvatorpsbäcken, underhållsåtgärder

2022:47 Falkenbergs rådhus, fasadrenovering

2022:48 Utredning inom Elestorp 7:445, Halland, Tjärby sn, Elestorp 7:445, Arke-
ologisk utredning 2022

2022:49 Okome kyrka, högtalare

2022:50 Sankt Nikolai kyrka, antikvarisk förundersökning

2022:51 Skottorps slott, Renoveringsåtgärder - trädgårdsmästeriets magasin


