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Abstract 
Tidigare kringgärdad av vallgrav ligger Svaneholms slott vid en liten sjö i Skåne. Tre av de 
fyra längorna är kvar från danskt 1500-tal. Den fjärde tillkom vid sekelskiftet 1700, efter att 
en äldre på samma plats nedrivits till grunden. Mitt arbete har till stor del gått ut på att genom 
egna analyser revidera tidigare uppfattningar om slottets historia.  
 
Svaneholm byggdes i en period vilken präglades av oroligheter, en stark adel och en oerhörd 
byggnadsverksamhet i denna samhällsklass. Utifrån historiska källor verkar Svaneholm ha 
tillkommit under 1530-talets första hälft. Vid denna tid torde man ännu inte ha börjat bygga 
fyrlängade borgar i Skåne. Denna borgform introduceras troligen med bygget av Malmöhus 
slott, påbörjat 1537.  
 
Istället byggde man vad som brukar kallas fasta hus, vilka brukar anses ha varit obefästa, men 
inte helt säkert alltid var det. I viss kontrast mot det fasta huset och mera likt kungamaktens 
kastell i Malmö från 1400-talet och kanske även Glimmingehus, från 1499, uppfördes 
Svaneholm som två sammansittande byggnader, dagens syd- och östlänga, med skytteloft, 
trapptorn, porttorn och kanske även en ringmur. Att byggnaderna är samtida har jag belagt 
genom murverksanalys. Muren motiverar jag bl a med att ett par byggnader som inte har mur 
inte heller behöver befäst port.  
 
Till synes efter 1537, men före 1548, då vi vet att fyra ”byggningar” fanns, har Svaneholm 
utbyggts till en fyrlängad borg. Trots att byggandet kanske bara låg nere ett decennium 
lyckades man pricka den epokskiljande övergången mellan murförbanden munk- och 
renässansförband, mellan medeltid och renässans om man så vill.  
 
Utifrån stil går det inte att datera längorna. Däremot finns det en gammal teckning utförd av 
en Burman 1680 där jag menar att den senare rivna längan genom likhet kanske kan kopplas 
till Danmarks praktarkitekturstil vid 1500-talets slut, Christian IV-stilen, rik på dekor. Av 
flera skäl tror jag inte att längan på bilden kan vara slottets första östlänga, utan en senare. Det 
märkliga är också att man senare valde att riva hela denna östlänga, kanske på grund av 
dekoren. Vi kan dock inte helt förlita sig på Burmans bild. En annan möjlighet är att den rivna 
längan inte låg i liv med den intilliggande längans gavel, och att man valde att riva den för att 
jämna till väggen. På detta sätt ser det ännu ut på två andra av slottets ytterhörn. Detta 
stämmer dock inte med Burmans gamla avbildning.  
 
Vid sidan av murningstekniken markerar Svaneholms slotts behandlade byggnadsetapper på 
flera andra områden skiljelinjen mellan medeltiden och renässansen, såsom en förändrad syn 
på boende och försvar och konsthistoriskt, genom förändrad planform och kanske senare även 
genom förändrad arkitekturstil. 
 

 

 
Bild på uppsatsens framsida: Svaneholms slott från väster, sydlängans gavel syns längst till 

höger i bild.  
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Inledning 
Svaneholm är ett av många slott på den skånska landsbygden. Slottet ligger strax utanför 

Skurup bredvid en liten sjö, och består av fyra längor. Byggnaden vetter egentligen inte med 

någon sida rakt åt något väderstreck, utan är ganska rejält förskjuten i relation till dessa. 

Emellertid brukar längan med portgången benämnas södra längan, den femvåningar höga 

barocklängan med krenelering benämns östra längan, osv, se bilaga I-IV. För att inte röra till 

det använder jag samma benämningar, och de till dessa anknutna väderstreck. Byggnaden är 

brokig, med en delvis dunkel byggnadshistoria, som genom åren i forskningslitteraturen 

förklarats på delvis helt olika sätt.  

 

Det av byggnadshistorien som det råder minst tvivel om är att det som benämns östra längan 

tillkom vid en aldrig avslutad ombyggnad vid sekelskiftet 1700. Vid samma tid torde alla 

borgens fönster ombyggts. När slottet byggdes från början på 1500-talet var Skåne som 

bekant danskt. Under 1900-talet har tidigare igensatta kast- och skyttegluggar återupptagits 

och längornas gavelrösten försetts med trappgavlar. 

Syfte, material, avgränsning och metod  

Syftet med denna uppsats är att bidra till forskningen om Svaneholms slott. Detta genom att 

räta ut en del frågetecken och ompröva tvivelaktig information om slottet. Dessutom vill jag 

genom arbetet ifrågasätta den gängse uppdelningen i forskningsmetod mellan ämnena 

konstvetenskap och byggnadsarkeologi.  

 

Material för uppsatsen är i huvudsak byggnaden Svaneholms slott från dess tillkomst vid 

1500-talets första halva till före dess barockombyggnad vid sekelskiftet 1700. Detta objekt 

analyseras dels utifrån egna undersökningar och dels med grund i äldre avbildningar och 

uppmätningar av slottet, tillgänglig litteratur om slottet och dess historia samt övergripande 

forskningslitteratur kopplad till den aktuella tiden och regionen. Svaneholms slottsbyggnad är 

ett välavgränsat objekt och även avgränsningen i tid föll sig naturlig då barockombyggnaden 

är en påtagligt senare separat kontext, i motsats till slottets äldre historia. Inom avgränsningen 

Svaneholms äldre historia har jag koncentrerat mig på en grupp diskussionsområden (se kap: 

Det första Svaneholm och Svaneholm som fyrlängad borg), och där vilar fokus för analysen.   
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Under rubriken kontextunderlag redogör jag för den Skånska borgbyggarhistorien vad gäller 

förändring över tid av borganläggningsform, förutsättningar för byggande, 

byggnadsverksamhet, arkitekturstil och tegelbyggnadsteknik. I nästa del av uppsatsen ligger 

fokus på analysen av det specifika slottet Svaneholm. Denna uppsatsdel inleds med historiska 

uppgifter om slottet, en beskrivning av byggnaden och tidigare tolkningar av Svaneholms 

byggnadshistoria. Vidare följer en första revidering av de tidigare tolkningarna av slottets 

äldsta del, baserad på en byggnadsundersökning. Detta följs av en mer ingående analytisk 

diskussion om Svaneholms tillkomst och utbyggnad.  

 

Metoden jag använder är en blandning av konstvetenskaplig och byggnadsarkeologisk metod. 

Dels analyseras Svaneholms slott med bakgrund i ett större historiskt sammanhang, med 

jämförande exempel. Genom att jämföra uppgifter från Svaneholms historia med den 

generella konstvetenskapligt grundade uppfattningen om borgars utseende i Skåne under 

perioden kan man se vad som verkar sannolikt respektive osannolikt i Svaneholms fall vid 

olika tidpunkter. Den andra delen av metoden jag använder är en enklare 

byggnadsarkeologisk undersökning. Genom en murverksanalys kan man exempelvis avgöra 

om två angränsande murar är samtida eller inte. Denna analys inte bara reviderar viss äldre 

forskning utan går även in mer på djupet än vad som tidigare gjorts. Här har jag också använt 

mig av Pär Axel Olssons uppmätningsritningar av Svaneholm utförda 1914-15.1  

 

Uppsatsen tillämpar ett historiskt-källkritiskt och ett empiriskt-analytiskt synsätt.  

Frågeställning: 

• Vilka olika utseenden och planformer har Svaneholms slott haft före 

ombyggnaden vid sekelskiftet 1700? 

• Vilken/vilka av längorna är äldst? 

• Varför valde man att riva hela östlängan vid sekelskiftet 1700, och inte bygga om 

den?  

Forskningshistorik 

Om Skånes borgbyggarhistoria generellt under senmedeltiden och renässansen är inte så 

mycket skrivet i modern tid. Det vanliga är istället att enskilda slott och borgar berörs. Tre 

                                                 
1 Olsson, P. A. 1918 (b). ”Svaneholm, uppmätt 1914-1915”. Hahr, A. (red) Skånska borgar i 
uppmätningsritningar, fotografiska avbildningar samt beskrivande text. Åttonde häftet. Stockholm 
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experter som berört Skånes borgar mer generellt är Peter Carelli, Anders Ödman och Anders 

Reisnert, alla antikvarier med bakgrund i kulturhistoriska museer i Skåne.2 Deras texter har 

högt vetenskapligt värde och är alla skrivna under de gångna tio åren. Skånes borgbyggande 

under renässansen berörs även översiktligt i konsthistoriska samlingsverk. I dessa hamnar 

dock av naturliga skäl fokus på Sverige, dit Skåne inte hörde under renässansen.   

 

Svaneholms slott har genom åren behandlats i flera verk om Skånes och Sveriges slott och 

borgar. Här kan nämnas texter av Gustaf Ljunggren (1863), H.H. von Schwerin (1938), 

Joachim Beck-Friis (1964) och Sven T. Kjellberg (1966).3 Den vetenskapliga kvalitén varierar 

mellan dessa och speciellt antaganden om Svaneholms byggnadshistoria är ofta dåligt 

underbyggda eller direkt felaktiga. Däremot finns ingen anledning att misstro författarnas 

redovisning av historiskt arkivmaterial, speciellt när de i regel, tillsynes oberoende av 

varandra, direktciterar källor. Undantaget från dessa översiktsverk är Pär Axel Olssons 

historiska analys av Svaneholm (1918).4 Denna har bättre underbyggda slutsatser än de andra, 

till stor del baserade på egna undersökningar, men har tyvärr gemensamt med dem att 

analyserna i regel är hastigt utförda och inte går in på djupet. Bra uppslag följs inte upp och då 

förkastas heller inte de dåliga. Men vad som också utskiljer Olsson från de andra är hans noga 

utförda uppmätningsritningar av Svaneholms slott, bil. I-IV. Ett problem han dock hade med 

sina undersökningar och senare tolkningar var att vissa fasader då täcktes av murgröna. Man 

kan därför tänka sig att han missat sådant som jag med lätthet kunnat upptäcka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Carelli, P. 2007. Det medeltida Skåne. En arkeologisk guidebok. Lund; Ödman, A. 2002. Borgar i Skåne. Lund; 
Reisnert, A. 2000. ”Slott och huvudgårdar i 1500-talets Skåne”. Hansen, K. (red) Skånes renässans. 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sveriges årsbok 2000. Lund 
3 Kjellberg, S. T. 1966. ”Svaneholm”. Skåne, Malmöhus län. Kjellberg, S. T. (red) Slott och herresäten i Sverige. 
Malmö; Beck-Friis, H. J. 1964. Wemmenhögs härads fornminnes och hembygdsförening. Svaneholms slotts 
historia. Skurup; Schwerin, H H von. 1938. ”Några blad ur Svaneholms historia”. Olsson, H. (red) Skånes 
hembygdsförbunds årsbok 1938. Lund; Ljunggren, G. 1863. ”Svaneholm”. Skånska herregårdar. Lund 
4 Olsson, P. A. 1918 (a). ”Svaneholm”. Hahr, A. (red) Skånska borgar i uppmätningsritningar, fotografiska 
avbildningar samt beskrivande text. Sjunde häftet. Stockholm 
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Kontextunderlag 
Svaneholm har skapats och förändrats i relation till sin då rådande samtid. Man förstår 

Svaneholm bättre om man ser borgen i sina historiska sammanhang. Nedan redovisas den 

historiska kontexten före och kring Svaneholms slotts tillkomst och förändringar. 

Uppdelningen mellan borgbyggande före och efter 1537 motiveras av den epokgörande 

tillkomsten av Malmöhus slott som började byggas detta år. 

 

Borgbyggande i Danmark före 1537 

Medeltiden 

På 1100 och 1200-talen började i allt högre grad kungamakten i Danmark att befästa sina 

gårdar. Mot 1200-talets slut hade denna tendens även spridits till adeln, och utvecklingen 

kommande sekel kan närmast beskrivas som en borgbyggarvåg i denna samhällsklass. Precis 

som kungamakten hade adeln vid sidan av att markera social status ett behov av att försvara 

sig mot och visa sig hotfull mot en upprorisk allmoge. Inte helt överraskande dominerades 

medeltidens krigskonst av kapplöpningen mellan utvecklandet av nya metoder att belägra och 

att försvara borgar. Ringmursborgar och tornborgar var de vanligaste borgformerna i 

medeltidens Danmark. Ringmursborgen bestod i regel av ett kärntorn omgivet av en ringmur, 

vilken utgjorde borgens försvar. Tornborgen å andra sidan hade sitt huvudförsvar koncentrerat 

till ett torn, och saknade ringmur.5 

Borgbyggarförbudet 

Den danska kronan var emellertid inte tillfreds med adelns borgbyggande. Kronan kunde inte 

acceptera att adeln byggde borgar som kunde stå emot kronans trupper, däremot förhöll det 

sig nödvändigt för adeln att kunna försvara sig mot allmogen. 1396 lagstadgades det såkallade 

borgbyggarförbudet för den danska adeln av drottning Margareta, ett förbud mot att befästa 

gårdar och bygga torn. Borgarna ersattes efter detta av obefästa herrgårdar vars militära skydd 

oftast begränsats till en vallgrav. Att adeln trots förbudet hade behov av att befästa sina gårdar 

ses som en av anledningarna till det sätt på vilket förbudet kringgicks. Adeln löste 

motsättningen mellan borgbyggarförbudet och borgbyggarbehovet genom att bygga en 

                                                 
5Carelli, 2007:44; Ödman, 2002:14-17 
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närmast obefäst men mera sluten och bastant typ av byggnad, ett så kallat ’fast hus’. I Skåne 

och över hela Norden kom denna hustyp vid denna tid att bli mycket populär.6 

Under borgbyggarförbudet lät kungamakten bl a uppföra ett kastell i Malmö, fyra tegelmurar 

omkring en rektangulär borggård. En salsbyggnad låg mot den norra muren, vilken också 

avslutade stadsmuren västerut. I nordvästra hörnet låg ett torn och i östra muren låg ett 

porttorn. Denna byggnadstyp kallas kastellborg, men kan närmast liknas vid ett fast hus med 

kringbyggd gård och torn.7 Torn och kringbyggd gård var just det som var förbjudet för adeln 

att uppföra, och som därför följaktligen skiljer detta byggnadskomplex från andra fasta hus.  

 

Även efter att borgbyggarförbudet upphävts 1483, och adeln åter tilläts att befästa sina borgar, 

fortsatte adeln i hög grad att bygga ’fasta hus’. Vid denna tid var adeln åter stark med 

möjlighet att påverka landets styrande.8 Inom adeln fanns det under medeltiden stor 

ekonomisk spännvidd. Mot medeltidens slut minskade adelsmännen i antal samtidigt som de 

blev rikare, fick fler gods och mer makt. I början på 1500-talet förstärktes denna tendens av 

att adeln skaffade sig privilegier.9  

Glimmingehus 

Det exempel som brukar tas som typiskt för fasta hus, och därför kan vara lämpligt att senare 

ha som jämförelse, är Glimmingehus, se fig. 1. Huset angränsas idag av senare tillkomna 

flyglar. I likhet med de fasta husen under borgbyggarförbudet lär Glimmingehus ha byggts 

som ett ensamt fast hus på en kvadratisk holme med vallgravar runt. En huggen stentavla på 

huset förtäljer att byggnaden uppfördes 1499, vilket var 16 år efter att borgbyggarförbudet 

upphävts. Det som enligt antikvarien Peter Carelli skiljer Glimmingehus från andra fasta hus, 

är den höga grad i vilken byggnaden var befäst med mängder av finurliga 

säkerhetsanordningar, såsom skottgluggar, fällgaller och öppningar mot trapphuset där man 

kunde skjuta mot eller hälla kokande vätskor på sina ovälkomna besökare. Tredje våningen 

fungerade som skytteloft, ett övre våningsplan med skyttegluggar ut mot en möjlig anfallare.10  

 

Om husets historia går experternas meningar isär. De är överens om att det vid något tillfälle 

funnits en ringmur på holmen där Glimmingehus idag ligger. Arkeologen Anders Ödman 

                                                 
6 Carelli, 2007:45; Ödman, 2002:23-25; Reisnert, 2000:135 
7 Ödman, 2002:23 
8 Carelli, 2007:45; Ödman, 2002:23; Reisnert, 2000:135 
9 Reisnert, 2000:123-124 
10 Carelli, 2007:45,72 
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hävdar att flera föregångare till Glimmingehus funnits på platsen och ”att en av dessa var 

infogad i en fyrkantig ringmursanläggning”.11 Men att dessa murar och hus troligen revs 

omkring 1499, och det nuvarande huset byggdes på de äldres grund, det nuvarande huset är i 

”originalskick”. Dessa murar som Anders Ödman skriver om skulle alltså ha funnits under 

borgbyggarförbudet. Han menar också att byggnadens befästningar överensstämde med vad 

som var tillåtet under borgbyggarförbudet.12 Antikvarien Anders Reisnert menar å andra sidan 

att dagens Glimmingehus inte som man tidigare trott, varit ensamt som försvar, dvs ett fast 

hus, utan att en ringmur troligen anslutit till byggnaden.13 Glimmingehus portal ligger ungefär 

mitt på långsidan mot borggården. Vid arkeologisk undersökning under huvudingångens 

trappa 1937 påträffades en nästan rektangulär byggnadslämning. Vid en grävning 1993-1994 

fann man att denna lämning ligger i förband med husets murar. Den är alltså uppförd 

samtidigt som den övriga byggnaden och tolkades som ett trapptorn.14 

 

 
Fig. 1. Glimmingehus med  vallgrav 

Bollerup 

Ett annat fast hus som kan vara lämpligt att senare jämföra med är Bollerup, ett av de bäst 

bevarade fasta husen från medeltiden i Skåne. Byggnaden har tillsynes inte varit befäst utan 

snarare varit en palatsbyggnad med omgivande vallgrav. Det nuvarande huset lär vara ett 

resultat av att två försvarstorn sammanbyggdes till ett fast hus på 1460-talet. 1525 brändes 

byggnaden och återuppbyggdes därefter. Husets entré ligger mitt på en av långsidorna. Snett 
                                                 
11 Ödman, 2002:25 
12 Ödman, 2002:25 
13 Reisnert, 2000:134 
14 Carelli, 2007:67,72; Gardelin, G. 1997. Glimmingehus. Byggnadsarkeologisk undersökning 1997. Lunds 
universitets historiska museum. Rapport nr 4:14,27 
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ovanför dörren återfinns en dörröppning till andra våningen. Man har efter utgrävningar 

kommit fram till att det tidigare funnits ett trapptorn framför entrén som förbundit byggnadens 

olika våningar samt källarplanet.15 

En orolig tid 

1520- och 1530-talen var politiskt oroliga med inbördeskrig i Danmark. Reformationsstrider 

på 1520-talet fick sin kulmen i grevefejden som utspelade sig 1534-1536. Denna fejd var ett 

inbördeskrig om den danska tronen, där staden Malmö tog ställning mot Christian III. 

Grevefejden hade sin upptakt i Malmö 1534, när borgmästaren Jörgen Kock lät fängsla 

länsherren Mogens Gyllenstierna (sedermera ingift på Svaneholm) och riva ned delar av 

kungens kastell i Malmö. Två år senare, 1536, tvingades staden Malmö kapitulera inför 

Christian III:s trupper.16 

 

Borgbyggande i Danmark efter 1537 

Malmöhus slott  

Trots en överenskommelse mellan den segrande Christian III och staden Malmö efter 

grevefejden, om att inte bygga någon kungaborg i Malmö, tycks kungen känt behov av att 

kontrollera staden och markera sin makt. Med start 1537 byggde han nämligen om det gamla 

1400-talskastellet som ingått i Malmö stadsmur till Nordens modernaste borganläggning, se 

fig. 2. Slottet stod färdigt 1542 och bestod av en sluten fyrkant med huvudlänga åt framsidan 

och tegelskodda jordvallar åt de tre andra sidorna, runt alla fyra sidorna låg en vallgrav. I 

anläggningens fyra hörnor var runda, låga torn placerade. Dessa sägs ha varit lika höga som 

huvudlängan i planeringsskedet, men gjordes lägre för att utgöra mindre måltavla.  

Denna typ av försvarsanläggning sägs vara importerad från Italien, den första av sitt slag i 

Skandinavien. Det radikalt moderna i borganläggningen var försvaret och hur detta avskiljdes 

från borgens bostadsdelar, något nytt för norden. Byggnaden visade på ett nytt sätt upp makt, 

både genom modern fortifikation och genom komfort, praktfullhet och lyx. Slottsbyggnaden 

försågs med paradvåning med stora och välupplysta rum, medan försvaret i huvudsak 

koncentrerades till de fyra hörnkanontornen, som flankerade alla borgens sidor, och ett 

skytteloft i huvudlängans tredje våning. Ett porttorn ledde genom den slutna utsidan till 

borggården, varifrån huvudlängan hade öppnare karaktär. Murarna utåt hade inga fönster på 

                                                 
15 Carelli 2007:64-65; Ödman, 2002:23 
16 Ödman, 2002:26; Reisnert, 2000:124-125,128 
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de nedersta våningarna, det hade däremot fasaden in mot gården. Borggårdsfasaden avdelades 

med ett trapptorn. 17 Enligt Anders Reisnert skall trapptornet vara en renässansnyhet på 

Malmöhus slott.18 Samma typ har vi dock mött på flera av de beskrivna fasta husen såsom 

Bollerup och Glimmingehus. Se ovan.  

 

 
Fig. 2. Malmöhus slott på 1860-talet. Träsnitt. Okänd konstnär. 

Adelns byggande 

Byggandet av Malmöhus slott innebar något nytt för danskt borgbyggande. Anläggningen 

kom att ange förtecknen för landskapets sätt att bygga borgar under de närmast följande 

årtiondena. Efter grevefejden hade den danska adeln väsentligt stärkt sin ställning, och denna 

stärktes ytterliggare av den danska reformationen, som Christian III kunde genomföra efter 

sin och adelns seger i grevefejden. Tiden som följde därefter brukar betecknas som adelns tid 

i Danmark. Under 1500-talet uppvisar den skånska adeln en oerhörd byggnadsverksamhet, 

kanske den mest omfattande i hela Norden. Mellan 1525 och 1560 uppfördes mängder med 

nya praktfulla slotts- och borganläggningar på adelns gods. Skattelättnader och 

handelsprivilegier hos adeln gav ökade ekonomiska möjligheter för byggande.19 

 

Det ökande byggandet hos adeln kan kopplas dels till att en mängd borgar förstördes i 

stridigheterna och sedan åter behövde byggas upp och förbättras och dels till det ökade 

behovet av privata befästningar i och med stridigheterna. Nya typer av kanoner och 

belägringsmetoder innebar en kapprustning mellan anfall och försvar. I likhet med Malmöhus 

var det även viktigt för adeln att borgarna vid sidan av att vara försvarstekniskt moderna 

utstrålade social status och hade hög komfort. Precis som på Malmöhus slott skiljde man i allt 

högre grad på borgens försvar och dess bostadsdel. De flesta adelsmännen hade dock inte 
                                                 
17 Reisnert, 2000:130,138; Alm, G. 1996. ”Arkitekturen”. Alm. G. m fl. Renässansens konst. Signums svenska 
konsthistoria. Stockholm:47-48 
18 Reisnert, 2000:130 
19 Ödman, 2002:26; Reisnert, 2000:124-125,128; Alm, 1996:47-49,65 
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ekonomisk möjlighet att bygga något så modernt och storlaget som Malmöhus slott. 

Dessutom var det trots adelns starka ställning inte klokt att mäta sig med kronans byggande. 

Privatborgarnas försvar kom istället att inriktas på en rörlig motståndare som inte hade ett allt 

för tungt artilleri.20 

 

Mot 1500-talets mitt började man uppföra tre- och fyrlängade borgar i Skåne. För att befästa 

borgarna med kanoner och ge anfallande styrkor flankerande eld tog man efter Malmöhus och 

byggde hörntorn. Dessa är i regel runda och lika höga som borglängorna. På Malmöhus hade 

man byggt låga kanontorn med jordvallar mellan. När man inte hade jordvallar att skydda 

privatborgarna med var det inte heller motiverat med låga hörntorn.  Skånska adeln tycks 

dock ha upptäckt väldigt snabbt att man uppnår liknande flankeringseffekt med bara två 

diagonala hörntorn istället för fyra, men till lägre kostnad.21 Med denna förklaring som 

bakgrund tycks det lite märkligt att experter menar att tekniken med de diagonalt ställda 

hörntornen sannolikt kom från Baltikum när tekniken bakom Malmöhus kom från Italien. Ett 

gemensamt ursprung verkar sannolikt, då Malmöhus slott anses ha satt förtecknen för tidens 

borgbyggande. 22 

 

Torup och Vittskövle  

Som exempel på fyrlängad borg med två diagonalt ställda hörntorn kan tas Torup och 

Vittskövle.  Det finns olika besked om när Torup byggdes. Antingen tillkom de olika längorna 

1537-1542 eller så tillkom åtminstone delar av borgen 1545-1551, men kanske inte 

färdigställdes på omkring 50 år. Oavsett vilket stämmer borgen in på en typisk modern borg 

vid 1500-talets mitt. Görvel Fadersdotter Sparre som levde 1509/1517-1605 anses vara 

Torups byggherre och lär ha flyttat borgens läge från en höjd till en konstgjord sjö, som 

passade tidens krav på fortifikation bättre, borgen nåddes via en lång brygga, som delvis 

kunde hissas upp. Vittskövle byggdes en tid efter Torup, kring 1553, enligt samma princip, 

och var försedd med vallgrav, se fig. 3. De båda borgarna hade även gemensamt med 

Malmöhus slott att den tredje våningen var inrättad som skytteloft med tätt satta öppningar, en 

försvarsteknik som samspelade med tornens flankering. Som uttryck för tidens moderniteter 

var, jämte försvaret, komforten det centrala på de båda borgarna. Detta visar stora fönster och 

tillgång till priveter, toaletter, exempel på. Vittskövle har sina ingångar till längorna ifrån 
                                                 
20 Ödman, 2002:26; Reisnert, 2000:124-125; Alm, 1996:49 
21 Ödman, 2002:26; Sandström, B. 2002. ”1520-1728”. Sandström, B. m fl. Svensk konsthistoria. 
Kristianstad:182; Reisnert, 2000:140  
22 Reisnert, 2000:128 
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borggården. Borggården når man i sin tur genom portgångar som går genom två av de fyra 

längorna. Mot borggården finns ett trapptorn. 23 

 

 
Fig. 3. Vittskövle slott omgivet av vallgrav. 

 

Något som får ses som lite märkligt är att dessa diagonalt ställda torn inte förekommer i det 

nuvarande Danmark. Däremot fanns där andra tekniker för flankering av adelns borgar. Oftast 

finns två mindre hörntorn på ena sidan och ett större mitt på den motstående sidan. Här kan 

Hesselagergaard och Egeskov tas som exempel, båda uppförda i Danmark tidigast 1538. 

Flankeringstekniken anses härstamma från Nederländerna. Det har inte gått att finna några 

kända exempel på detta från Skåne. Ett annat sätt att flankera borgar på i Skåne var att, vid 

hörn, låta vissa av de fyra borglängorna sticka fram förbi den anslutande. I skrivande stund är 

endast Svaneholms slott bekant som exempel på detta. Denna periods försvarsborgbyggande i 

privat regi avslutar den medeltida borgbyggartraditionen. Artilleriet kom att bli än mera 

effektivt, och den typ av försvar som då krävdes var det bara kungligheter som kunde 

åstadkomma, på detta är Malmöhus slott ett tidigt exempel. Men ännu vid det Skånska kriget 

1676-79 användes de skånska försvarsborgarna från medeltid och renässans som försvar mot 

anfall från härar och plundrare.24 

Tidens arkitekturstil 

På de 38 år som gick mellan att Glimmingehus och Malmöhus slott byggdes förändrades 

mycket inom försvarsteknik och i bekvämlighetslösningar. Däremot hände inte så mycket 

med arkitekturstilen. På vissa sätt slog renässansens idéer igenom och på vissa områden inte. 
                                                 
23 Ödman, 2002:26; Reisnert, 2000:138-139; Alm, 1996:49-50 
24 Ödman, 2002:27; Reisnert, 2000:140 
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Det är därför svårt att säga när renässansen introducerades. Utvecklingen var gradvis och hade 

även lokala variationer. Den borgbyggande adeln under 1500-talet lär inte heller gett så stort 

utrymme till byggmästarens arkitektoniska skapande, byggnaderna var snarast 

beställarprodukter. Exempelvis är det medeltida formspråket med trappgavlar lika 

karaktäristiskt för Malmöhus slott och för Glimmingehus som för medeltidens borgar eller 

gotikens kyrkor. Fram till 1500-talets slut präglades Danmarks byggande av framför allt tyska 

stildrag, från början importerade som tysk tegelgotik på medeltiden. Mot seklets slut avlöstes 

detta av en ornamental stil som anses ha nederländska influenser, och kom att bli speciell för 

Danmark, se fig. 4.25 

 

 
Fig. 4. Christian IV-renässans i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad och i Svenstorps slott. 

 

Christian IV:s stil, dansk senrenässans 

Efter att adeln säkrat sin maktposition och funnit det omöjligt att befästa sina borgar mot 

tidens avancerade artilleri kom den militära prägeln på borgarna att ytterligare minska och i 

än högre grad spegla lyx och bekvämlighet, de blev snarast palats. I den nya tiden kom 

storslagna arkitektoniska former att bli en medveten statusmarkör. Kanontorn och vallgravar 

fanns kvar, men nu som dekorationer tillsammans med en ökande mängd storslagna 

trädgårdsanläggningar. Den ornamentala stil som kom att introduceras i Danmark under 1570-

talet och sedan helt dominera 1600-talets första halva kallas Christian IV-renässans efter den 

sittande danska kungen. Karaktäristiskt för stilen är framför allt den rika skulpturala 
                                                 
25 Sandström, 2002:181; Reisnert, 2000:125,133-138; Alm, 1996:48 
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utsmyckningen, se fig. 4. Gavlarna var formade i mjuka kurvor och voluter. Till dekorationer 

och skulpturer användes i regel huggen sandsten som kontrast mot tegelväggarna. Som 

exempel på stilen kan Trefaldighetskyrkan i Kristianstad tas. Ett annat exempel är Svenstorps 

slott som påbörjades 1596. Byggnaden påminner snarast om ett fast hus men helt utan några 

försvarsanordningar. Byggnaden var uteslutande byggd som representativ bostad. På 

byggnadens huvudfasad finns en tornliknande byggnad som konsthistorikern Göran Alm 

betecknar som en karnap. Med karnap torde Alm mena just utbyggnad och inte mena att det 

fungerat som försvar på den i övrigt obefästa borgen. 26 

 

Tegeltekniken  

Vad som får betraktas som elementärt inom byggnadsarkeologi och som vissa av dem som 

skrivit om Svaneholms byggnadshistoria är medvetna om är skillnaden mellan de två typerna 

av tegelförband: munkförband och renässansförband. Ett förband är ett sätt att mura tegel, i 

motsats till ett annat förband. De olika förbanden känns igen genom mönstret av 

tegellångsidor och kortsidor som är synliga på tegelväggen. Munkförbandet var det förbandet 

som var absolut vanligast under medeltiden. I Skåne ersattes under 1500-talet munkförbandet 

av det modernare renässansförbandet. Det äldsta kända exemplet på renässansförband från 

Skåne är Kockska huset i Malmö, byggt på 1520-talet. Under medeltiden användes oftast 

skalmurskonstruktion, två skal av tegel med en kärna av murbruk, marksten och felbränt 

tegel. De stenar i munkförbandet som sticker in i muren förankrar skalen med varandra. Då 

renässansförbandet började användas under 1500-1600-talen blev fullmur vanligare, hela 

muren är då murad i tegel, vid samma tid blev kalkbruket sämre.27  

 

Om två angränsande byggnadskroppar är murade i förband med varandra bevisar detta att de 

är samtida. Byggnadskropparna samt övergången mellan dem stämmer då med förbandets 

mönster. Enligt liknande princip som vid knuttimring läggs stenarna vid hörnen ihop som ett 

blixtlås. Fogen i hörnet hamnar så på ena sidan om hörnet i vartannat skift och på andra sidan 

i de andra. På samma sätt är det en indikator på att byggnadskropparna är olika gamla om de 

inte är murade i förband med varandra. Då är i regel den ena byggnadskroppen ”påklistrad” 

på den andra. I litteraturen om Svaneholm stöter man på att författare menar att olika väggar 

                                                 
26 Reisnert, 2000:141,143-145; Alm, 1996:45,51,53,102 
27 Andersson, K. & Hildebrand, A. 2002. Byggnadsarkeologisk undersökning. Stockholm:54-58 
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inte ligger i förband med varandra. I flera fall har mina undersökningar kommit fram till 

motsatsen. Jag påvisar detta med fotografier i tydliga fall.  

 

 
Fig. 5. Situationskarta från 1782. Det fyrlängade Svaneholm ett tjugotal år innan vallgraven 

lades igen.  

Svaneholms slott 

Historiska uppgifter om Svaneholms slott 

Den allmänna uppfattningen om Svaneholms tillkomsthistoria är att borgen föregicks av en 

annan borg belägen i närheten av Skurups kyrka, några kilometer från Svaneholm. Ännu på 

1700-talet lär det funnits urskiljbara spår, såsom vallar efter anläggningen. Borgens siste 

ägare riddaren och riksrådet Maurids Jepsen Sparre ärvde borgen efter sin bror Olof 1516. 

Maurids Jepsen Sparre rev sedan denna borg och byggde istället en ny, Svaneholm en bit bort, 

som ny huvudgård för ägorna.28  

 

Vad som inte syns idag men som framgår av historiska kartor, i beskrivningar och på 

avbildningar är att Svaneholms slott uppfördes på en friliggande holme i Svaneholmssjön, vid 

vilken den idag ligger, se fig. 5,6. Borgholmen förbands med fastlandet först i början av 1800-

                                                 
28 Schwerin, 1938:48-49; Olsson, 1918(a):21  
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talet av Rutger Macklean.29 Precis som för Torup valdes för Svaneholm ett uttänkt strategiskt 

läge, i detta fall, en naturlig holme, genom avståndet till fastlandet utom räckhåll för tidens 

lättare artilleri.30 Vallgravar var vanligt hela tiden från borgbyggarförbudet och ännu efter att 

adeln slutat att befästa sina borgar vid 1500-talets senare del. Det som verkar utmärkande för 

just Svaneholms, Torups och samtidens vallgravar är att de var breda nog att faktiskt ha en 

funktion. I ett besiktningsprotokoll från 1676 beskrivs Svaneholms slott som omgivet av en 

bred sjö. Över sjöns kortaste ställe låg en bro mellan fastlandet och holmen, bron anges vara 

135 fot, 40,5 meter.31 

 

Vad vi vet om Svaneholms tillkomsthistoria är att anläggningen uruppfördes av Maurids 

Jepsen Sparre. Han fick 1529 tillstånd att ta sten och timmer från Beritzholm, där han var 

länsherre, och som på konungens befallning skulle rivas.32 Maurids Jepsen Sparre dog på 

nyårsdagen 1534. Hans båda barn Jakob Mauridson Sparre och Anna Sparre ärvde gården och 

bebodde den tillsynes 14 år gemensamt, men då de båda gifte sig, med Clara Bilde respektive 

Mogens Gyllenstierna, delades gård och gods mellan syskonen 1548.33 Vid denna tid består 

Svaneholms slott av fyra ”byggningar”. Det vet vi av den förlikning som ägde rum 1547-48 

mellan syskonen. Jakob Sparre fick på sin lott södra byggningen, där inkörseln var, den västra 

byggningen samt den delen av östra byggningen till den sydligaste bjälke under den södra 

priveten, toaletten. Mogens Gyllenstierna blev å sin frus vägnar tilldelad den norra 

byggningen samt resten av den östra byggningen.34  

 

Under de 14-15 år som går mellan att Maurids Jepsen Sparre dör och borgen delas upp mellan 

hans barn sker stora förändringar i borgbyggnad. En central fråga vi kan ställa oss är hur idén 

om slottets utformning såg ut från början. Att Maurids Jepsen Sparre eventuellt planerade 

borgen på ett annat sätt än den senare kom att utformas säger ingenting om i vilken 

utsträckning han hann fullfölja sina planer.  

Byggnadsbeskrivning  
Svaneholms slott består av fyra borglängor runt en rektangulär borggård. Av de olika 

längorna som syns på Burmans bild, se fig. 6, är den närmaste, till vänster, med synlig 
                                                 
29 Olsson, 1918(a):5 
30 Reisnert, 2000:138 
31 Olsson, 1918(a):5 
32 Beck-Friis, 1964:5; Schwerin, 1938:49; Ljunggren, 1863:I  
33 Beck-Friis, 1964:6; Ljunggren, 1863:II 
34 Kjellberg, 1966:296-297; Beck-Friis, 1964:8 
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långsida och porttorn den södra, den till höger om den den östra osv. Tre av de stående 

längorna har sadeltak och är kvar från danskt 1500-tal. Den östra längan har idag pulpettak 

och är senare tillkommen, byggd i italiensk barock kring sekelskiftet 1700 efter att hela den 

tidigare östlängan nedrivits.35 Nordlängans östgavel och en del av dess nordfasad 

återanvändes då genom påbyggnad, se fig. 16. 

 

Vad man enkelt kan säga om Svaneholms slott är att hela den södra längan, med undantag för 

lagningar, fram till östlängans södra gavel, och motsvarande del i höjd av östlängans 

gårdsfasad är murad i munkförband. Västlängan, nordlängan, övre delen av östlängans 

gårdsfasad samt östlängans östfasad och sydgavel är murade i renässansförband. Vad som 

också är uppenbart är att västlängan inte är i förband med sydlängan utan är påklistrad, med 

stötfog, utanpå dennas yttervägg. På tredje våningen i västlängans sydligaste rum fortsätter 

sydlängans takfotsgesims in över hela väggen. Detta visar att längorna är olika gamla, och 

som framgår ovan, har det tillsynes inte byggts fyrlängade borgar i Skåne före Maurids Jepsen 

Sparres död den första januari 1534. Att byggnaderna på Svaneholm byggda i munkförband 

byggts före dem i renässansförband är av nämnda skäl något som kan antas. Mötet mellan 

nordlängan och östlängan är så pass ommurat att det inte går att se om de ligger i förband. Att 

längorna är murade i olika förband (nordlängan i renässansförband och östlängans 

borggårdsfasad i munkförband) gör att vi ändå kan säga att östlängan mycket sannolikt är 

äldst och alltså inte ligger i förband med nordlängan. 

Tidigare tolkningar kring Svaneholms byggnadshistoria 

Museiamanuensen Pär Axel Olsson gjorde uppmätningar av Svaneholms slott 1914-1915. 

Utifrån de undersökningar som han gjorde drog han slutsatser om borgens byggnadshistoria. 

Olsson menade att den gamla östlängan och sydlängan (synliga på Burmans kopparstick, fig. 

6) tillkommit först, sedan västlängan och sist nordlängan. I förhållandet i ålder mellan öst- 

och sydlängan menar han att östlängan byggts först. Han menar att längorna, där de möts, i 

sydöstra borggårdshörnet inte ligger i förband. Det framgår dock inte hur, vilken mur som 

stöter mot vilken, något som annars kunnat vara avgörande. Utifrån Burmans bild tycker 

Olsson att det ser ut som att östlängan (enligt honom längan som är äldst) med sitt på mitten 

placerade torn är huvudlänga. Han ser det också som möjligt att det var på denna längas utsida 

som porten var belägen, och jämför detta med det trelängade Krageholms slott. Vidare menar 

han att det är osannolikt att sydlängan skulle vara den äldsta, då dennas och därmed 
                                                 
35 Olsson, 1918(a):10-11 
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portgångens östligaste vägg skulle vara yttervägg. Han menar att det är en förutsättning att 

byggnaden uppförts mot en redan förut befintlig byggnad och att ett ensamt stående hus aldrig 

av rent fortifikatoriska skäl skulle ha en port placerad på en så ömtålig punkt. Här kan man 

tillägga att det överhuvudtaget vore konstigt att ha en portgång genom en friliggande 

byggnad. Olsson tror att nordlängan tillkommit sist, möjligtvis ersättande en mur eller dylikt. 

Nordlängan ligger inte i förband med västlängan, menar han. Dessutom skriver han att de tre 

skyttegluggarna som finns in mot gården på sydlängan skulle tyda på att man kunnat skjuta 

mot norr, över den mur som legat där nordlängan ligger idag, se bil. IV.36 

 

 
Fig. 6. Svaneholms slott, kring 1680, kopparstick av Burman.  Till vänster närmast i bild är 

sydlängan med porttornet. Till höger om den är östlängan med gaveln vänd mot betraktaren. 

För slottets exakta utseende är denna gamla avbildning  ingen säker källa. 

 

Historikern H. H. von Schwerin menar i sitt bidrag till Skånes hembygdsförbunds årsbok 1938 

att det är svårt att avgöra vilken länga som är äldst, men att arkeologiska undersökningar som 

inom snar framtid ska göras kommer att lösa denna fråga. Vidare skriver han att Svaneholm 

inte fick mycket av renässansens prydnadselement. ”Trappgavlarna med sina enkla 

blinderingar äro de enda utsmyckningarna av de annars kärva murytorna”.37 

 
                                                 
36 Olsson, 1918(a):19-21 
37 Schwerin, 1938:55-56 
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I bandet om Malmöhus län i serien Slott och herresäten i Sverige skriver samlingsverkets 

huvudredaktör Sven T. Kjellberg om Svaneholm. Han menar att borgen från början bestått av 

ett fast hus (sydlängan) och kanske även den gamla östlängan. Dessa har enligt honom från 

början inte varit sammanbyggda, partiet med porttornet har tillkommit senare.  

”Fortsätter man sin granskning genom att stiga upp i sydlängans övre våning skall man finna 

att det parti som ligger över porten begränsas av två tvärväggar, vilka dels utgjort 

sydlängans gamla gavel och dels ett stycke av östlängans yttermur, med andra ord har de 

båda äldsta längorna från början inte varit sammanbyggda.”38, se bil. IV. 

Vidare menar han att sydlängan har haft skyttegluggar åt alla håll utom den östra gaveln, 

vilket visar att östlängan funnits eller planerats vid sydlängans uppförande. Han menar att 

nord- och västlängorna tillkommit senare eftersom sydlängans skyttegluggar norrut varit 

meningslösa om borggården från början varit kringbyggd. I samband med, eller efter, att 

dessa längor byggdes, byggdes även porttornet och fyllde igen mellanrummet mellan 

sydlängan och östlängan. Att man använder ordet ”inkörsel” i förlikningsbeskrivningen 1548 

menar Kjellberg tyder på att porttornet ännu inte var uppfört.39  

Sydlängan, översiktlig uppgiftsrevidering 

Jag har på egen hand företagit en mindre byggnadsundersökning av slottet, där jag i huvudsak 

kontrollerat vilka väggar som ligger i förband med vilka, vilka spår som finns efter 

borthuggna murar och vad man kan se genom att titta på vindarna ovanför längorna.  

Efter denna undersökning kan jag med säkerhet säga att hela sydlängan inklusive portpartiet 

är uppfört samtidigt. Tvärväggarna som Kjellberg skriver om, som avgränsar sydlängans 

tredje våning ligger båda i förband med sydlängans övriga väggar. Den vägg som han menade 

skulle vara sydlängans östra gavel fortsätter heller inte upp i nock, synligt på vinden ovan. 

Den har alltså aldrig varit yttervägg. Att sydlängans östgavel inte varit östlängans yttermur åt 

väster, som Kjellberg också hävdar, bevisas av att gavelröstet fortfarande är synligt på 

sydlängans och östlängans vindar, se fig. 9, 10. Liknande blinderingar som på sydlängans 

västgavel är här synliga, igenmurade, jmf uppsatsens framsida. Denna gamla gavel påbyggdes 

senare och snarast övertogs av barockflygeln, som dennas västvägg. 

 

Sydlängans sydöstligaste väggparti, på tredje våningen, innanför det gamla porttornet är något 

tunnare än övriga väggar, se fig. 7a och bil. IV, och visar att denna ursprungligen uppförts 

                                                 
38 Kjellberg, 1966:296-297 
39 Kjellberg, 1966:296-297 
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som innervägg med porttorn utanför. Det borthuggna porttornet utanför byggdes också från 

början, portgången är murad i munkförband och spåren efter porttornet är tydliga sår i 

sydlängans ursprungliga murning, skalmurens innanmäte har blottats, se fig. 13. 

 

I motsats till Olssons uppgifter ligger östlängans fasad mot gården i förband med sydlängan. 

Mötet mellan murarna är till viss del ommurat på östlängans fasad, men är bevarat på en viss 

del, se fig. 7b. Längorna har alltså tillkommit samtidigt. Hur östlängan vid denna tid i övrigt 

varit utformad framgår inte. Huruvida östlängan på Burmans bild, se fig. 6, varit huvudlänga 

med huvudingång vid sitt mittorn, som Olsson hävdar, återkommer jag till.  

 

 
Fig. 7. Två hörn mellan väggar som båda ligger i förband. Till vänster (a) syns väggen, från 

insidan, smalna av från bred yttervägg till innervägg ut mot porttornet. Till höger (b) syns 

hur sydlängan ligger i förband med östlängan, på borggården. Lägg på högra bilden märke 

till likheten mellan murningen och ett blixtlås. I hörnet ligger fogen på ena sidan i vartannat 

skift och på den andra i vartannat.   

Det första Svaneholm  

Som framgår ovan byggdes det första Svaneholm någon gång före 1534, då slottets byggherre 

Maurids Jepsen Sparre dog. Den allmänna uppfattningen är att materialet till Svaneholm 

återanvändes från Beritzholm där samma man 1529 fick tillstånd att hämta material. Andra 
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ganska osäkra uppgifter talar för att Beritzholm inte revs förrän senare. Detta ändrar inte det 

faktum att byggherren ändå fick gåvobrev på materialet, och då torde ha haft behov av 

byggnadsmaterial. Dock vet vi med säkerhet att Jepsen Sparre inte kan ha byggt Svaneholm 

före 1516 när han ärvde godset och den äldre borgen. Under byggherre Jepsen Sparres 

levnadstid, innan man byggde Malmöhus 1537, byggde man till synes inte fyrlängade borgar i 

Skåne, se ovan. Byggnadstypen som byggdes vid denna tid var istället fortfarande det 

medeltida fasta huset.  

 

Det första Svaneholm byggdes som det vi idag kallar fast hus, se fig. 8. Vad som inte passar 

in i typen fast hus är att Svaneholm från början utrustades med porttorn och bestod av två 

byggnadskroppar, sydlängan och en äldre östlänga. Jämförelser kan göras med Glimmingehus 

som lär ha byggts som en friliggande byggnad flera år efter att borgbyggarförbudet upphört. 

Det verkar lite märkligt att bygga renodlade försvarsanordningar på byggnadernas insidor, 

såsom skytteloft, utan att alls bry sig om att befästa borgens yttre som helhet. Anders Reisnert 

hävdar emellertid att Glimmingehus varit försett med en ringmur, och då framstår de 

invändiga försvarsanordningarna som mer motiverade. 40 

 

Svaneholms ursprungliga form med porttorn för tankarna i än högre grad till Erik av 

Pommerns kastell i Malmö. Detta uppfördes med salsbyggnad och porttorn innanför en 

fyrkantig ringmur, under borgbyggarförbudet. Om man jämför med verkningarna efter att 

Malmöhus slott uppfördes, vilka tycks ha varit stora, är det märkligt om ingen anammade den 

borgform, vilken Erik av Pommerns kastell är exempel på, efter att borgbyggarförbudet 

upphävts. På Svaneholm verkar det som sagt lite överdrivet med ett så pass storslaget porttorn 

för två friliggande längor, varför det är sannolikt att borggården från början planerats som 

kringbyggd, se fig 8. Vad som också talar för detta är att sydlängans norra och östra väggar är 

väsentligt mycket tunnare än de västra och södra, se bil. II. 1520- och 30-talen var också 

osäkra årtionden. Eftersom det, som vi sett, är mindre sannolikt att slottet från början 

planerades som fyrlängat, verkar det sammantaget kanske mer sannolikt att det ursprungliga 

Svaneholm planerades med ringmur. Svaneholm anlades i en sjö med brett vatten åt alla håll. 

Denna försiktighetsåtgärd kan precis som porttornet verka överdrivna om inte borggården 

varit kringbyggd. Alla spår efter eventuell ringmur har försvunnit vid borgens ombyggnader. 

                                                 
40 Reisnert, 2000:134 
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Under den tid som längorna i munkförband fick stå innan övriga kom till, troligen före 1548, 

är det inte heller säkert att ringmuren hann uppföras.  

 
Fig. 8. Svaneholms sydlänga och en rimlig utformning av den första östlängan samt den 

möjliga muren. Den skissade muren utgör tre av östlängans väggar. Muren går mellan 

dörren i sydlängans östgavel och dörren i sydlängans nordvägg. Svarta markeringar på 

bilden är tidigare igensatta gluggar (många återupptagna idag). Vita markeringar är 

existerande fönster. Norr om sydlängan är anslutningarna till västlängans murar utritade. 

Söder om sydlängan syns porttornet, norr om sydlängan syns trapptornet.  

   

Vi kan genom att titta på hörn som ligger i förband, eller inte, se att sydlängan i huvudsak såg 

ut som idag. Däremot vet vi inte hur den första östlängan såg ut. Av flera skäl tror jag inte att 

östlängan på Burmans kopparstick är den ursprungliga, se fig. 6, utan kanske tillkommen sist, 
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se nedan. Inte minst verkar det osannolikt att sydlängans östra gavelröste skulle förses med 

blinderingar och fönster om det skulle ligga en annan länga framför, vilket det gör på bilden, 

se fig. 6,9,10. Det är därför möjligt att en tidigare östlänga bara gått omlott med sydlängans 

gavel på ett mindre parti, och det är inte heller omöjligt att östlängans södra, norra och östra 

sidor från början utgjorts av en eventuell ringmur, se fig. 8.   

 

 
Fig. 9. Vinden med sydlängans gamla östgavel, sedd från väster. Överst syns två igenmurade 

blinderingar eller fönster, motsvarande öppningar på motsatta gaveln har träluckor. 

En bit ned syns ett igenmurat fönster.    
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Fig. 10. Sydlängans gamla östgavelröste, i gråa stenar, sett från öster. Någon gång har 

röstets trappsteg borttagits. Gaveln påbyggdes sedan vid sekelskiftet 1700, med röda stenar.  
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Skytteloft 

I Svaneholms sydlängas tredje våning är det ursprungliga skytteloftet kvar. Kring 1915 tog 

man upp många av de ursprungliga men igenmurade skjut- och kastgluggar som funnits.41 

Glimmingehus kan tas som exempel på ett fast hus med skytteloft.  

 

Vad man inte kan undgå att se är att sydlängan främst har skjut- och kastgluggar mot väster 

och söder, se bil. IV. Att det inte finns några åt öster menar Kjellberg tyda på att östlängan 

planerades vid sydlängans uppbyggnad.42 Detta vet vi att den gjorde, eftersom byggnaderna 

ligger i förband. Däremot tror jag inte att östlängan från början gått så långt fram på 

sydlängans östgavel som den gör på Burmans bild, se fig. 6, med tanke på fönster på gaveln, 

se fig. 9. Kjellbergs anledning till att sydlängans östgavel saknar gluggar är alltså inkorrekt. 

Det underliga är att där det inte finns skjut- och kastgluggar i sydlängans östvägg finns istället 

en låg dörröppning, eller ett mycket lågt sittande fönster. Om det funnits eller planerats en 

mur är det inte omöjligt att det är vid dörren muren har anslutit och man således kunnat gå på 

muren, detta är mycket osäkert, se fig 8.  

 

Än mer besynnerligt är det på sydlängans norra vägg. Alla är överens om att västlängan är 

tillkommen senare än sydlängan. Det märkliga är att det parti av sydlängans norra mur som 

sticker ut förbi västlängan har kastgluggar, i övrigt saknas detta på denna vägg, se fig. 15, 8 

och bil. IV. Detta talar för att partiet av byggnaden som sticker ut också ursprungligen 

avgränsats från gården. Från början har troligen denna avgränsning ej planerats för huslängor 

utan kanske för en mur. Lika märkligt som dörren i sydlängans östvägg är dörren som leder 

norrut mot västlängan, se fig. 8. Denna är till synes ursprunglig, murad samtidigt som 

omgivande vägg. Kanske har en mur även anslutit här. Detta skulle förklara kastgluggarna. 

Vad de olika författarna som skrivit om Svaneholm alla fastnat för är skyttegluggarna på 

skytteloftet i sydlängan mot borggården. Som framgår ovan har författarna inte varit tillfreds 

med tanken på skyttegluggar in mot en kringbyggd borggård. Genom att undersöka borgens 

trapptorn och ingång menar jag att denna fråga emellertid kommit i ny dager, se nästa stycke.  

                                                 
41 Olsson, 1918(a):18 
42 Kjellberg, 1966:296 
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Fig. 11. Sydlängans skytteloft. Igensatt dörr mot trapptornet och skyttegluggar, varav en är 

delvis igensatt och delvis ersatt av ett modernare fönster. Gluggen till vänster har mynnat ut i 

trapptornet. 

Trapptorn och ingång 

Likt båda de fasta hus som redovisats ovan var det ursprungliga Svaneholm försett med ett 

utanpåliggande trapptorn mitt på en långsida, se fig. 8. Detta ser vi dels i form av brott i 

sydlängans gårdsfasad, att trapptornet legat i förband med längan, se fig. 12, och dels genom 

att sydlängan har flera olika ursprungliga dörrar ut mot trapptornet, exempelvis på 

skytteloftet, se fig. 11. Under 1900-talet har fundamentet till trapptornet plockats fram och en 

dörr in till sydlängans källare återupptagits, se bil. I.43 Spåren i västlängan, se fig. 12, är inte 

brott efter en mur utan torde förklaras med att trapptornet fanns när västlängan byggdes. När 

trapptornet senare revs överensstämde inte trapptornets västvägg med västlängans 

borggårdsfasad, se fig. 8, varför en ersättningsvägg efter trapptornet blev nödvändig, denna 

murades i renässansförband precis som västlängan. Trapptornets västvägg låg alltså längre åt 

väster än västlängans borggårdsfasad varför skyttegluggen väster om dörren från skytteloftet 

måste ha mynnat ut inuti trapptornet, se fig. 8, Huruvida trapptornet har haft någon ytterdörr 

eller bara förbundit olika våningsplan är oklart.  

                                                 
43 Olsson, 1918(a):13 
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Fig. 12. Hörnet på borggården där sydlängan (v) möter västlängan (h). Brott efter trapptorn 

syns på vänstra väggen. En gräns för ommurningen syns på den högra väggen. 
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Förloppet kan man också ana genom hur man vid murandet av västlängans borggårdsfasad i 

två etapper fått anpassa tegelskiften med korta stenar, för att det skulle gå jämt ut. Den ena 

murbiten har anpassats efter trapptornet och den andra efter den då stående muren.  

 

De två återstående skyttegluggarna mot borggården vill jag förklara med att de ligger ovanför 

gårdens ursprungliga huvudingång, strax öster om trapptornet, se fig. 8, Återigen kan en 

parallell dras till Glimmingehus där både trapptorn och huvudingång funnits på den mer 

skyddade insidan av borgen, och skyddats genom olika gluggar. Detta har accentuerats 

ytterliggare på Svaneholm där porttornet har utgjort ett yttre försvar och där skyttegluggarna 

mot borggården varit ett extra skydd för byggnadens enda ingång vilken placerats på borgens 

säkraste ställe. Jag tror alltså att Kjellberg har fel när han ser skyttegluggarna mot gården som 

ett bevis för att sydlängan varit friliggande.44 

Porttorn 

Fortfarande idag syns tydliga spår kring den stora porten in mot borggården efter det porttorn 

som uppfördes samtidigt som och satt ihop med sydlängan, se fig. 13. Detta bevisas bl a av att 

brottytorna visar skalmurens innanmäte, vilket inte blottats om byggnaderna uppförts vid 

olika tid. På utsidan syns spår efter flera igensatta dörrar. Muren kring klockan är gammal 

innervägg och tunnare än sydlängans övriga sydvägg, se fig. 7a. På Burmans kopparstick 

avbildas även porttornet, se fig. 6. Det är tillsynes rektangulärt, något längre än brett, och 

försett med sadeltak. Hålen ovanför porten på Burmans bild är antingen skyttegluggar eller 

öppningar för vindbryggans löplänkar. Det finns varken bevis för eller emot att slottets brygga 

varit fällbar.  

 

Nedersta metern av muren, närmast till vänster om porten har inget murbrott, se fig. 13. Detta 

kan tyda på att här har varit en öppning åt väster från porttornet (som idag är rivet) ut på 

borgholmen. Att detta murparti ser så pass lågt ut kan förklaras av att öppningen varit välvd, 

och alltså högre i mitten. Det som är synligt är alltså inte formen av öppningen i sig utan 

smygen på dess ena sida.  

 

                                                 
44 Kjellberg, 1966:296 
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Fig. 13. Porten med brottytorna efter porttornet runt, delvis överrappade. Lägg märke till att 

det inte är något murbrott närmast till vänster om porten. Här kan det ha varit en öppning 

från portgången åt väster.  
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Svaneholm som fyrlängad borg 

Som tidigare framgått uppfördes Svaneholm troligen åren närmast före 1534 och ombyggdes 

sannolikt till fyrlängad borg någon gång efter 1537, det året som Malmöhus slott uppfördes. 

1548 vet vi att Svaneholms slott hade fyra ”byggningar” eftersom dessa delades upp mellan 

Maurids Jepsen Sparres barn Jakob och Anna. Det är värt att påpeka att uppdelningen skedde 

efter en tvist. Det verkar vara under de 14-15 år som syskonen samägde borgen, och även 

tvistade, som den ombyggdes till fyrlängad, dvs efter faderns död den första januari 1534. Det 

är dock inte omöjligt att tvisterna började först när syskonen gifte sig på olika håll.  

 

Trots att byggandet på Svaneholm, från uppbyggnad till utbyggnad, kanske bara låg nere ett 

tiotal år lyckas detta sammanfalla med den epokskiljande övergången från munk- till 

renässansförband, mellan medeltid och renässans om man så vill.  

 

Maurids Jepsen Sparres dotter Anna gifte sig med länsherren Mogens Gyllenstierna, och det 

var denne de tilldelade byggningarna tillföll vid förlikningen 1547-48. Svaneholms plats i den 

danska adelshistorien är intressant då grevefejden fick sitt utbrott i Malmö när Mogens 

Gyllenstierna fängslas 1534, samma år som svärfadern dött. När sedan Christian III och adeln 

gick segrande ur fejden torde Mogens Gyllenstierna fortsatt haft en viktig roll. Han var till 

synes en mäktig man ägande eller förvaltande en mängd gods i Skåne och Halland.45 

 

Vi kan inte helt utesluta att de fyra byggningar som omtalas i förlikningen 1548 är andra än 

dagens längor, äldre, samtida med sydlängan. Det verkar emellertid mest troligt att det är de 

nu stående byggnaderna som delades upp. Detta dels för att Svaneholm stämmer överens med 

beskrivningen i förlikningen och dels för att man inte byggde så pass storslagna borgar 

speciellt länge före förlikningen. Väst- och nordlängan, samt planformen på dagens 

Svaneholm stämmer också överens med borgtypen vid 1500-talets mitt, varför dessa inte bör 

ha tillkommit speciellt mycket senare än så.  

 

Den västra och den norra längan på Svaneholm ligger i förband med varandra på borggården 

och måste därför vara uppförda samtidigt, se fig. 14. 

 

                                                 
45 Beck-Friis, 1964:8 
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Fig. 14. Möte mellan väst- (v) och nordfasad (h) mot borggården, väggarna är i förband. 

 

Flankering 

Som sagt var det varken klokt eller ekonomiskt genomförbart för adeln att bygga så storslaget 

som kronan gjort på Malmöhus slott. Likt slotten Malmöhus och Vittskövle m fl har 

emellertid även Svaneholm varit utrustat med flankerande försvar. I motsats till de två andra 

borgarna har man på Svaneholm inte löst flankeringen med runda torn utan genom att vissa av 

längorna sticker utanför den mötande längan vid hörn. Man kom som sagt tidigt på att två 

runda diagonalt placerade torn flankerade lika bra som fyra runda torn. För att samma 

flankeringseffekt skulle ha funnits på Svaneholm måste alla fyra längor utom den östra ha 

skjutit ut, här uppfyller porttornet den uppgiften. På Burmans kopparstick ser det inte ut som 

att den norra längan sticker ut längre än östra längans östfasad, se fig. 6. 
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Fig. 15. Sydlängans gavel flankerar, sticker ut förbi västlängans fasad.  

 

Hela östlängan som syns på Burmans bild revs vid sekelskiftet 1700. Varför man ansåg sig 

behöva riva hela den östra längan men samtidigt återanvända nordlängans östra gavel, se fig. 

16, är ett stort mysterium.  

 

Om man bortser från Burmans bild skulle en möjlighet kunnat vara att nordlängans östra 

gavel stuckit ut längre än östlängans ytterfasad. För att kunna bygga om slottet i barock 

nedrevs gavelröstet på nordlängans östgavel och hela östlängan till grunden. Därefter 

uppfördes en ny östlänga, med fasad någon meter längre åt öster, i linje med nordlängans 

östfasad. Vad som skulle kunna tala för detta är att västlängans flankering av nordlängan 

tillsammans med västlängans bredd motsvarar bredden på dagens östlänga. Om östlängan som 

revs vid sekelskiftet 1700 varit lika bred som västlängan är hade nordlängan flankerat 

östlängan lika mycket som västlängan idag flankerar nordlängan, se bil I-IV.  
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Fig. 16. Nordlängans östra gavel infogad i den senare barockfasaden. Lägg märke till 

karaktärsskillnaden i murningen. Den gamla gaveln, till höger i bild, har inte utsmetade fogar 

i motsats till barockmuren, ovan och till vänster om denna.   
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En helt annan möjlighet är att Burmans bild stämmer bättre och att de två utstickande 

gavlarna, på sydlängan och västlängan tillsammans med den tillbyggnad som ses på mitten av 

den gamla östlängan, se fig. 6, fungerat som de danska borgarna nämnda ovan, två småtorn på 

ena sidan och ett större på mitten på andra sidan. Dock kvarstår frågan varför man valde att 

riva hela östlängan. Jag återkommer till detta.  

Trapptorn 

Som framgått var västlängan troligen ”påklistrad” utanpå sydlängan respektive sydlängans 

trapptorn, se fig. 8. Trapptornet torde ha fortsatt att användas efter att västra längan 

tillkommit, och sedan rivits varpå västlängans mur kompletterats. Detta har tillsynes inte skett 

vid den stora barockombyggnaden när östra och västra längorna försågs med magnifika 

trapphus, utan tidigare. Detta tycker jag mig kunna se på murningen. Renässansfasaderna har 

strukna och fina fogar medan barockfasaderna har utsmetade fogar, avsedda att skapa ett jämt 

underlag för överputsning, se fig. 16, vilket mestadels gjordes vid denna tid.46 

Murkompletteringen efter trapptornet har inte dessa utsmetade fogar, se fig. 12. Om 

trapptornet revs före barockombyggnaden torde detta blivit ersatt av en invändig trappa, som 

senare utbytts vid barockombyggnaden. Här kan åter en parallell dras till Glimmingehus som 

troligen hade utvändigt trapptorn och invändiga trappor samtidigt. Vid 1500-talets slut revs 

trapptornet på Glimmingehus.47 På både Vittskövle och Malmöhus finns det än idag utvändiga 

trapptorn.  

 

På Svaneholm lär det även ha funnits ett andra trapptorn i det diagonalt motsatta 

borggårdshörnet. Motsvarande fundament som för det andra trapptornet har här lokaliserats.48 

Dock är den norra längans fasad så pass ommurad, bl a med rekonstruerade spår efter dörrar, 

troligen på 1900-talet, så att det inte går att avgöra om det funnits något trapptorn. På den 

östra längans borggårdsfasad syns inga spår, se fig. 17. Detta antyder att ett eventuellt norr-

trapptorn tillkommit samtidigt som den norra längan och då inte murats i förband med 

östlängan.    

 

                                                 
46 Andersson & Hildebrand, 2002:58 
47 Ödman, A. 1999. ”De arkeologiska undersökningarna”. Nilsson, S. Å. (red), Glimmingehus 500 år. Lund:121 
48 Schwerin, 1938:56; Olsson, 1918(a):15 
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Fig. 17. I hörnet mellan nordlängan (v) och östlängan (h) lär det funnits ett andra trapptorn. 

Spåren efter detta är svåra att urskilja. Nordlängans fasad är till stor del ommurad, bl a med 

rekonstruerade spår efter igensatta dörrar. På östlängan syns inga spår efter trapptornet. 

Skytteloft 

Svaneholms sydlänga hade från början försetts med skytteloft. När väst- och nordlängorna 

tillkom gjordes den tredje våningen till skytteloft, med skjut- och kastgluggar, även i dessa 

längor. Dessa finns delvis bevarade, se bil. IV. Skytteloften ser vi byggas åtminstone från 

borgbyggarförbudets upphörande till dess att adeln slutar att befästa sina borgar vid 1500-

talets senare del. Bland exemplen ovan finner vi skytteloft hos Glimmingehus, Malmöhus, 

Torup och Vittskövle, dvs hos minst två typer av borgar. Att skytteloft fanns redan på det 

första Svaneholm och på Glimmingehus antyder att tendenser mot att dela upp försvar och 

boende fanns redan före Malmöhus slott och att denna borg därför kanske inte var så 

toppmodern på detta område som Reisnert påstår ovan.49 Det är dock viktigt att påpeka att det 

på Malmöhus slott rör sig om helt andra dimensioner av denna åtskillnad mellan försvar och 

boende än som fanns på det första Svaneholm eller på Glimmingehus. Försvaret på Malmöhus 

                                                 
49 Reisnert, 2000:130 
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slott utgjordes till stor del av kanontornen medan bostadsdelen hade en total prägel av 

renodlad lyx och ickeförsvar. 

Stil 

Precis som i utvecklingen i Skåne i stort hände inga urskiljbara förändringar i det 

arkitekturstilistiska uttrycket på Svaneholm vid övergången från det fasta huset till den 

fyrlängade borgen, från det medeltida munkförbandet till det moderna renässansförbandet. 

Detta medför att man inte kan kronologiskt ordna 1500-talslängorna utifrån stil. Däremot är 

den förändrade planformen en arkitektonisk utveckling. Byggnadsstilen får betecknas som 

medeltida, solid och tung, med vissa referenser till inhemsk gotik, såsom materialval och i 

viss mån trappgavlar. Utifrån Burmans kopparstick ser emellertid sydlängans gavel mer ut 

som Glimmingehus, med trappgavlar, medan väst- och nordlängornas gavelrösten mer ser ut 

som Vittskövles, utan trappgavlar, se fig. 6. Detta är inget man kan uttala sig om idag, alla 

gavelrösten på Svaneholm har troligen byggts om sedan dess. De olika gavelröstena nämns 

heller inte i litteraturen som någon typisk förändring, men kan inte uteslutas. Hur östlängan 

sett ut i olika tider vet vi inte säkert, det senaste utseendet i barock skapades vid sekelskiftet 

1700.  

Östlängan 

Vi kan spekulera i östlängans tidigare utseende. Den finns avbildad på Burmans kopparstick, 

se fig. 6. Detta är ingen säker källa men kan ge underlag för olika teorier. Frågan kvarstår 

varför man valde att riva hela längan, istället för att bygga om den, som man gjorde med 

nordlängans östgavel. En tillsynes annorlunda arkitekturstil talar emot att östlängan på 

Burmans bild skulle vara samtida med de andra längorna, utan kanske ha tillkommit senare. 

Dels torde en första östlänga varit bättre anpassad till den samtida sydlängans gavelröste med 

blinderingar och fönster, se fig. 9,10, och då inte gått fram så långt som på bilden. Dels har 

östlängan på Burmans bild inga synliga kast- eller skyttegluggar, se fig. 6, vilket sydlängan 

avbildas med, övriga längor har än idag och den första östlängan troligen hade. Dels är 

östlängans gavelröste på bilden mera skulpturalt rundat än gavelrösten var på 1530-talet, 

jämför exempelvis sydlängans västgavel på samma bild. Dessutom har utbyggnaden på 

längans mitt någon form av rundat tak.  

 

Möjligt är att den första östlängan, samtida med sydlängan, rivits efter att västlängan och 

nordlängan byggts. Istället kan man kring 1570 eller senare ha byggt en ny länga i Christian 
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IV-renässans. De rivna trapptornen på gården och den lagade väggen efter det södra 

trapptornet antyder en ombyggnad före barockombyggnaden. Det utvändiga trapptornet på 

Glimmingehus revs vid 1500-talets slut. Det är troligt på Svaneholm att det var vid denna 

andra östlängas uppbyggnad som sydlängans gamla östgavel anpassades för att kunna knyta 

an längorna. Troligtvis nedbröts gavelröstets trappsteg för att få plats med gaveln under taket, 

se fig. 10. Detta var vid ombyggnaden byggnadstekniskt ytterst motiverat, varför det annars 

skulle forsa vatten från östlängans tak mot sydlängans gavel.  

 

Vid den tiden som man rev Glimmingehus trapptorn och kanske även de på Svaneholm 

dominerade Christian IV-stilen som just karaktäriseras av sina rundade och skulpturala 

gavelrösten och att byggnaderna inte var befästa och därför saknade skytteloft. Min teori om 

att det funnits en östlänga i Christian IV-stil som ersatt den första östlängan och som senare 

ersatts av barocklängan, tillkommen vid sekelskiftet 1700, grundas främst på ren likhet mellan 

gavelröstena på Christian IV-stilbyggnaderna Svenstorp och Trefaldighetskyrkan och 

gavelröstet på Svaneholms östra länga på Burmans bild, jmf fig. 4 och fig. 6. Förutom den 

rundade formen har även gavelröstet på Svaneholm påtagligt få trappsteg jämfört med 

exempelvis sydlängans västgavel på samma bild. Christian IV-stilen karaktäriseras också av 

en rik dekor i sandsten såsom gesimser på fasaderna. Kan denna dekor ha varit så pass 

omfattande och svårhanterlig att man vid ombyggnaden vid sekelskiftet 1700 därför valde att 

riva hela längan?  

 

Att den östra längan på Burmans bild, se fig. 6, skulle vara senare än de andra, i Christian IV-

stil, talar emot att östlängans mittutbyggnad skulle ha fungerat som del i den danska 

flankeringstypen. Utbyggnaden har kanske istället inte haft något med försvar att göra. Vi kan 

då tänka oss att utbyggnaden innehöll en senare trappanordning efter att trapptornen på gården 

rivits, kanske mera ståndsmässiga och inomhus än de äldre utvändiga. En annan möjlighet är 

att utbygget likt ett motsvarande på Svenstorp bara haft karaktären av ett extra rum på två av 

våningarna, se fig. 4. 

 

Dessa teorier om Christian IV-renässans på Svaneholm går emot alla tidigare tolkningar som 

istället exempelvis är att östlängan på Burmans bild, se fig. 6, är den äldsta av de fyra och att 

trappgavlarna skulle vara de enda utsmyckningarna som Svaneholm någonsin haft.  
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Porttorn och huvudingång 

P.A. Olsson menar ovan att östlängan på Burmans bild skulle vara den först uppförda av de 

fyra, se fig 6. Vidare menar han att denna med sin tillbyggnad på mitten torde ha varit 

huvudlänga, framsida, och där haft borgens huvudingång placerad. Som grund jämför han 

med den trelängade borgen Krageholm, där porten placerats på mittlängans utsida. 50 Förutom 

det ovan nämnda som talar mot att östlängan på Burmans bild skulle ha varit den äldsta 

framgår det av bilden att det inte verkar helt lätt att ta sig till den östra längans utsida, se fig. 

6. I ett besiktningsprotokoll i anslutning till det skånska kriget 1676 framgår det att den södra 

längan med porttornet betraktas som framsida.51 

 

Det tål även att tänka på att Krageholm är en trelängad borg och var huvudingången normalt 

placeras på fyrlängade borgar. Som framgår av min byggnadsundersökning byggdes 

Svaneholms porttorn samtidigt som sydlängan. Borgens huvudingång lades då på sydlängans 

insida, mot borggården. När sedan väst- och nordlängan tillbyggdes torde man fortsatt att 

använda södra längans ingång som huvudingång, kanske med någon mer ingång ifrån gården. 

Om vi jämför Svaneholm med den fyrlängade borgen Vittskövle och med Malmöhus slott, når 

man huvudingångarna just från borggården och borggården genom en eller flera portgångar.  

Slutsats 
Svaneholms slott byggdes i en period vilken präglades av oroligheter, en stark adel och en 

oerhörd byggnadsverksamhet i denna samhällsklass. Genom min byggnadsundersökning har 

jag, i motsats till tidigare forskning, kommit fram till att Svaneholms sydlänga med porttorn 

och trapptorn och en första östlänga uppförts samtidigt, sannolikt byggt under 1530-talets 

första halva. Skyttegluggar, porttornet och portgången talar alla för att borggården planerats 

som omgärdad redan från början, kanske av en mur och sannolikt inte av byggnadslängor. I 

likhet med andra fasta hus, vilket sydlängan kan liknas vid, var byggnadens trapptorn placerat 

på mitten av den mer skyddade långsidan. Dessutom var byggnaden utrustad med skytteloft 

på den tredje våningen.  

 

Troligen först efter 1537, då Malmöhus slott byggs, börjar man med detta som förebild att 

uppföra fyrlängade borgar i Skåne. 1548 vet vi att Svaneholm har fyra längor, två av dem är 

troligen då inte äldre än ett decennium. Kanske har den dåvarande östlängan flankerats av 
                                                 
50 Olsson, 1918(a):19-21 
51 Olsson, 1918(a):21 
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nordlängan, på samma sätt som vid två andra av slottets hörn. Detta skulle förklara varför man 

senare valde att riva östlängan, men överensstämmer inte med Burmans kopparstick.  

 

En annan möjlighet är att östlängan på Burmans bild tillkommit senare än övriga längor, efter 

att den första östlängan rivits, se fig. 6. Vad som talar för detta är att den ser ut att vara utförd 

i Christian IV-stil. Längan avbildas med kurvig gavel och utan skyttegluggar, vilket just torde 

ha skiljt denna länga från de övriga. Stilen slog igenom på 1570-talet. Att det sannolikt 

förekommit byggnadsverksamhet mellan att Svaneholm blev fyrlängat och 

barockombyggnaden vid sekelskiftet 1700 har jag också kunnat visa: det södra trapptornet 

fanns kvar när västlängan byggdes men revs därefter, varvid muren lagades. Det är inte 

omöjligt att det vid samma tid som detta hände, inte bara tillkom en ny östlänga utan även 

invändiga trappor, som senare ersattes vid sekelskiftet 1700. Kanske var östlängans kurviga 

formspråk anledningen till att man rev hela östlängan vid barockombyggnaden.  

 

Min analys har också visat att det inte finns någon motsättning mellan sydlängans 

skyttegluggar åt norr och att gården varit kringbyggd. Av dessa tre gluggar har en mynnat ut i 

trapptornet och de andra två suttit som skydd ovanför sydlängans huvudingång.  

 

Svaneholms två stora byggnadsetapper till fast hus och till fyrlängad borg markerar, trots att 

det kanske bara skiljde några få år mellan dem, på flera områden brytningen mellan 

medeltiden och renässansen, såsom murningstekniskt, synen på boende och försvar och 

konsthistoriskt, främst med tanke på förändrad planformsnorm men senare också med tanke 

på östlängans möjliga ornamentstil.  
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