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Vid årets medlemsresa den 16 maj ställde vi kosan söderut och sydväst. Närmare bestämt mot 

Wapnö slott utanför Halmstad och Teleborgs slott i Växjö. 

Som vanligt ställde en liten tapper skara upp i ottan och blev upphämtade av en mycket bekväm buss 

i Kungsbacka och Åsa. Under resan mot Wapnö berättade vår medlem och guide för dagen, Berit 

Willardsson, kort om Wapnö och historien kring slottet och den dagliga verksamheten där. 

Historia: 

Vapnö Gods i Halland är en unik egendom med en fascinerande historia, nära sammanvävd med de 
andra nordiska länderna. Det har sedan 1300-talet varit ett av de främsta godsen i landet. 

År 1379 tillföll Vapnö Vadstena kloster genom testamente från Peter Ribbing, barnbarn till den heliga 
Birgitta. Efter att det hade friköpts 1409, drogs det in till kronan 1410, då ägaren Abraham Brodersen 
Baad dömdes att mista huvudet för brott mot "lands- och qvinnofrid". Godset återlämnades 1419 till 
Baads änka. 

På 1500-talet tillhörde Vapnö norska ätten Urup och 1601 blev godset åter i dansk ägo hos släkten 
Beck. År 1661 köpte fältmarskalken greve Gustaf Otto Stenbock Wapnö och han var den förste 
svenske ägaren sedan Vadstena kloster. Sonen Magnus Stenbock tillträdde Vapnö och ägde det till 
sin död år 1717. Bevarat på Wapnö från Stenbockstiden är bland annat en svarv och ett självporträtt, 
där han sitter till häst, som troligtvis målades i dansk fångenskap. 

År 1741 köpte generalmajor och landshövdingen i Kalmar län, sedermera fältmarskalken Georg 
Bogislaus Staël von Holstein, ena delen av Vapnö. Han grundade samma år Kosta glasbruk tillsam-
mans med landshövding Anders Koskull. Den andra delen köptes tio år senare för 28 500 riksdaler. 
Wapnö har därefter varit i samma släkts ägo. 

Det nuvarande slottet med flyglar, i typisk svensk 1700-talsstil, stod klart 1754. Samtliga byggnader 
är uppförda på en gammal borgholme. Framför norra flygeln står en av länets få runstenar, som 
flyttats till platsen under 1900-talet. Wapnö slott har med omgivande byggnader byggnadsminne- 
detta förklarades 1983. 

 

Den äldsta huvudbyggnaden brann ned 1733. Det nuvarande corps-de-logiet (= manbyggnaden, 
huvudbyggnaden, det viktigaste bostadshuset, på en större gård, herrgård eller gods) och uppfördes 
vid mitten av 1700-talet. Det är ett tvåvånings stenhus täckt med mansardtak (= brutet tak, dvs 
yttertak med brutet takfall. Det kan beskrivas som ett sadeltak som, beroende på modell, sluttar 
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brantare nedåt med början cirka två tredjedelar från taknocken (takåsen) mätt. Ibland förekommer 
både brutet och valmat takfall, d.v.s. att taket går ner även på byggnadens kortsidor. Konstruktionen 
underlättar inredd vind med så kallad mansardvåning.) 

 

Mittpartiet är delat av pilastrar (= en svagt utskjutande väggpelare som är kolonnmässigt formad 
med bas och kapitäl. Till skillnad från en halvkolonn har pilastern ett rektangulärt tvärsnitt.) Ena fasa-
den vetter mot en trång gård, begränsad av två envåningsflyglar med brutna plåttak. Framför gården 
finns en vallgrav med en stenbro över. Den andra fasaden är vänd åt norr mot en trädgård, som förr 
varit sjö. 

När man passerat ’vindbryggan’ så möts man av slottsgårdens ojämna kullerstenar och slottets  ljust 
gula fasad. Innanför de stora trädörrarna har vi salar som används både till fest och till konferens. 
Bottenvåningen är fördelad på matsal, kabinett, salong och garderob. Här finns även ett fascinerande 
rum med väggar klädda i välbevarade historiska gobelänger. 

 

Utsikten över slottets park inbjuder till härliga promenader i frisk lantluft. Uppför stentrappan finner 
du festvåningen med dess underbara utsikt över parken. Här har många lyckliga par stått som festens 
mittpunkt. Här har även stora planer sett sin början då företag har dragit sina strategiska linjer under 
konferenser. Slottet står helt till ditt förfogande och personalen finns på plats för att ta hand om just 
ditt sällskap. 
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Under tiden vi intog vår frukost, baserad helt på produkter från Wapnö, berättade personal om 
produktion, historia och framtid för oss. 

 

Efter frukosten strövade vi runt i slottet och besökte bland annat även vinkällaren som visade sig vara 
mycket välutrustad med allehanda drycker dock bakom lås och galler. Efter att ha strövat runt i slot-
tet besökte vi även resten av gården och kunde gå runt på egen hand och titta på verksamheten. 

Verksamheten: 

Wapnö AB är ett nära och konsumentinriktat lantbruksföretag med småskalig gårdsförädling av livs-

medel och trädgårdsprodukter. De frigående djuren står i centrum för deras unika kedja på gården. 

Wapnö är en öppen gård och varje år kommer omkring 50 000 besökare till dem för att uppleva äkta 

närhet.  

 

Mjölk till Wapnö mejeriprodukter rinner 30 meter från ladugården till gårdens mejeri vilket ger färska 

och naturliga produkter.  

På fälten har de Härodlat foder till korna och kalvarna samt Härodlat ekologiskt vete och speltvete*1 

som blir till Wapnö vete- och dinkelmjöl.  

Djurens gödsel tillvaratas och används som växtnäring på de ekologiska fälten, och som bas i föräd-

lingen till Wapnö Trädgårdsprodukter.  

 

Med modernt kök i slottet och nya Gårdshotellet ger de dig minnesvärda besök, året om! Köket står 

för AlleMansRätter, härlig mat från festmeny till dinkelvåffla!  

De är sedan många år certifierade enligt ISO, KRAV och Svensk Sigill men ser det egna förtroendevär-

det som störst för dig som konsument. De står för Härproducerat dvs med råvara och förädling på 

samma plats nämligen Wapnö gård. 

 

 

 

 

*
1
 dinkel, gammelvete, speltvete och spelt, är ett slags vete med högt innehåll av aminosyror, spår-

ämnen, vissa vitaminer och mineraler, såsom kisel. Dinkel innehåller cirka 13 procent protein, 62 pro-
cent kolhydrater, 8,8 procent fibrer och 2,7 procent fett. 
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Wapnö mejeri är det första mejeri som anger på förpackningen när mjölken lämnat kon. 
Mjölkningstiden anger när den äldsta mjölken i förpackningen är mjölkad. Mjölkningstiden kan man 
se på toppen av förpackningen och där kan man själv kontrollera hur färsk mjölk man dricker. Det 
visar den korta vägen mellan ”ko och konsument” genom närheten mellan kor, mejeri och konsu-
ment. Korna mjölkas två gånger per dygn. I mejeriet pastöriseras, separeras och homogeniseras mjöl-
ken och förädlas till olika mejeriprodukter. Från att mjölken mjölkats till att den finns färdig i kyl-
rummet, färdig att levereras kan ta endast några få timmar. 
 

Wapnö Biogas - en teknisk utveckling för framtiden 

 
Wapnö energianläggning ger nu el, värme och kyla till gården. Det är en lokal insats för den globala 
miljön. En Härproducerad energi som täcker ca 90 % av den energi som förbrukas på gården (ej till 
hjulburna fordon). Att skapa den mest energi- och miljöoptimerade biogasanläggningen på gårdsnivå 
har inneburit en utmaning men har gett en fantastisk energianläggning. 
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Gårdens egen energiproduktion - förnyelsebar energi som är Härproducerat® 
Ca 130- 150 m3 gödsel ger dagligen ca 230 - 250 m3 metangas/timme till gasmotorn som har en gene-
rator som bidrar till gårdens el med 360 kW/timme, 8500 kW / dygn och drygt 3 milj kW per år. 
Värmen 3 milj kW ersätter via absorptionsmaskinen 1,7 milj kW inköpt el och sedan finns det gott om 
värme för att torka spannmål som inte torkas med olja som bas utan basen blir "kobajs". Värmen 
räcker till att värma gårdshotellet, restaurangen, personalrum, saluhall, kontor, vatten till djuren och 
framöver kanske ett spa och växthus. Konsten är att ta hand om värmen och det kan Wapnö. 
 
Hur kan det bli så mycket värme? 

Kvaliteten och färskheten på gödseln har mycket stor betydelse. Gödseln ska dagen efter vara i röt-
kammaren, varm och utan vatten eller diskmedel. Energianläggningen ska ha som mål att vara ener-
gisnål. Skickliga lokala företag har beräknat växlare och Wapnö har fått byta ut dessa växlare till att 
vara mer effektiva då biogasutrustningen inte klarat belastningen. Gasen från gödseln kommer till 
gasmotorn, som ger el och motorns kylvatten, är viktig för absorptionsmaskinen. Utbytet av växlare 
från motorn leder till högre och stabilare flödestemperatur på vattnet, vilket är viktigt för den totala 
effektiviteten och för absorptionsmaskinen. Genom att utnyttja avgasernas höga temperatur finns 
det möjlighet att värma upp kylvattnet till motorn men även att få ut mer värme i värmesystemet. 
Två rökgasväxlare används, den som får rökgaser på 500- 600 grader används för att hålla rätt tem-
peratur till motorn och den som tar hand om steg 2, med rökgaser på 180 grader, används för att 
höja bl.a. varmvattentemperaturen. Detta används av värmepumpar, som är placerade i motorrum-
met för att ta hand om strålningsvärmen från motorn. Det har även installerats värmepumpar med 
bra COP-tal för att öka temperaturen på det vatten som blir när mjölken kyls, d.v.s. Wapnös 
mjölkvärme, från 38 grader till 60 grader. Om det saknas värme i övriga systemet en mycket kall 
vinterdag pumpas detta in för att förse biogasreaktorn. 
Wapnö energianläggning, som drivs av djurens gödsel, bidrar till ca 3 000 000 kW el, 1 700 000 kW 
kyla (3 000 000 kW värme), att ersätta 25 m3 eldningsolja för spannmålstorkningen, att ersätta 13 m3 
eldningsolja till bostadshusen samt ge 1 500 000 kW till varmvatten, varmare vatten till kor och 
kalvar och mycket annat. Det finns för framtiden vid utbyggnation ytterligare ca 2 000 000 kW kvar 
att utnyttja i Wapnös energianläggning, som har sin bas från gårdens kor. 
Tänk vilken energi koskit kan ge vid klimatsmart och Härproducerad energi! 

Energin är viktig men även miljön och därför är motorn försedd med katalysator och Adblu- tillsats 
vilket ger en liten energiproduktion möjlighet till att vara lika bra som stora kraftvärmeverk. 
 
Ekonomiskt inte så smart men miljömässigt smart för oss alla 
Trots en mycket energieffektiv energianläggning så vet alla företag att energiinvesteringar har en allt-
för lång återbetalningstid men på sikt ser Wapnö investeringen som både klimatmässigt och energi-
mässigt överlägsen och den ger konsumenten en möjlighet att aktivt klimatkompensera på hemma-
plan. 
 

Idag ägs det historiska Vapnö gods av aktiebolaget Wapnö AB med ca 60 anställda och är därmed en 
av de större arbetsgivarna i Halmstad kommun. 

 

Efter att ha vandrat runt i anläggningarna, tagit del av allt som bjudits ut i marknadens alla stånd så 
tog vi oss mot bussen för vidare resa till Växjö och Teleborgs slott. Med underbart väder, trots hot 
om nederbörd, passerade vi genom det grönskande halländska och småländska landskapet.  
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I ett soligt Växjö anländer vi till Teleborgs slott och det första som möter en är den fantastiska 

och imponerande slottstrappan upp till slottets entré. 

 

I trappan ståtar dessutom ett par stora lejon halvvägs upp till entrén 

 

och i entrédörrarna möter oss ett imponerande smide där monogrammen till de ursprungliga ägarna, 

dvs den lite excentriske greven Fredrik Bonde af Björnö (F) och hans hustru Anna Koskull (A). 

 

Greve Fredrik lät bygga Teleborgs slott som morgongåva till sin unga hustru Anna och slottet stod in-

flyttningsklart år 1900. Bland växjöbor lever det bevingade uttrycket ”Vad gör inte en Bonde för sin 

Koskull”. 
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På vår korta väg till matsalen för intagande av dagens lunch passerade vi i burspråket ett underbart 

mysigt rum som vätte mot trädgården. Även dessa fönster var försedda med smide liknande det som 

finns i entrédörrarna. 

  

 
 

Under måltiden fick vi del av slottets fascinerande historia.  

Ursprungligen bildades egendomen under namnet Tuvan av en garvare från Växjö år 1819. I den då-

varande huvudbyggnaden bodde biskop Esaias Tegnér innan han flyttade in till Växjö biskopsgård. 

Gården bytte sedan ägare ett antal gånger innan den köptes av greve Fredrik Bonde af Björnö.  

Endast det bästa var gott nog för Fredrik Bonde och han sparade inte på något för att ge sin trolova-

de någonting alldeles extra. Greven anlitade därför två skånska arkitekter Harald Boklund och August 

Lindvall, som fick noggranna anvisningar om hur han ville ha slottet. Det skulle likna Rhendalens rid-

darborgar som han hade inspirerats av. 

 

Huvudbyggnaden ligger på en klippudde i sjön Trummen. Det är uppfört i tegel, med yttersidorna 

klädda med röd och grå granit i tre våningar. Graniten och teglet hämtades från Torpa nära Växjö och 

från Trakten kring Västervik. Landets skickligaste stuckatörer och dekorationsmålare anlitades, öppna 

spisar och kakelugnar transporterades från Göteborg och smidesarbetena kom från Köpenhamn. 
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När slottet stod klart flyttade Fredrik och hans andra hustru Anna in. Lyckan varade dock inte länge. 

Bara nio år senare avled greven och han överlevdes åtta år av sin maka som dog 1917. Paret var 

barnlöst och det blev grevens brorson Christer Bonde af Björnö som fick ärva slottet. 

Han försökte lansera Teleborg som slottspensionat och lockade med elektriskt ljus, vacker miljö och 

skridskoåkning på Trummen. Han drev det som flickpensionat i tio år innan han flyttade in i slottet 

själv 1931. Han anlade då en vacker slottspark. Hans son Fredrik Ulf Bonde tog över slottet 1956 och 

fram till 1964 användes slottet mest som sommarresidens under värdskap av ägarens syster Ulla 

Bonde. Då, 1964, köpte Växjö stad slottet och det ägs idag av Videum AB men de arrenderar ut slot-

tet och verksamheten till företaget Runosson & Co. De driver slottet idag som hotell och konferens-

slott. Vid olika tillfällen visas det även för allmänheten. 
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Lite var stans i slottet se man familjen Bondes släktvapen, båten. 

 

i bland annat kakelugn, spiselkrans, skåp och ytterfönster jämte entrén. 

 

Avslutningsvis några bilder utifrån och omkring slottet: 

 

I ena hörnet på slottet finns ett fyrkantigt huvudtorn och i det motsatta hörnet ett mindre runt torn. 
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Tiden stod still men inte verksamheten inne i slottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställt och bildsatt av Kenneth Thulin 2015-05-20 


