
SVANEHOLMS SLOTT
Från försvarsborg till barockslott …

Slottets nuvarande utseende är  tämligen oförändrat sedan       
ombyggnaden i slutet av 1600-talet.

Modellerna har byggts av Bo Bergsten 
i samarbete med Staffan Löfberg.

Fotona av borgmodellerna har tagits av
Thomas Hansson.

Utställningen om borgens utveckling är bl.a. baserad på de 
undersökningar som under senare år har gjorts av Staffan Löfberg, 
byggnadsantikvarie. Han har också skrivit texterna.





1530-tal. Försvarsborg. 
Borgen sedd från norr, snett uppifrån. 

Lägg märke till de två trapphusen och de två försvarsmurarna 



MMäärken i fasaden frrken i fasaden fråån n 
det rivna trapphuset i det rivna trapphuset i 
ssööder och den pder och den påå
19001900--talet framgrtalet framgräävda vda 

kkäällarnedgllarnedgåången.ngen.



15301530--tal. Borgen sedd frtal. Borgen sedd fråån sydvn sydvääst. Den omgivna vattengraven st. Den omgivna vattengraven 
blev igenfylld fblev igenfylld föörst under senare delen av 1800rst under senare delen av 1800--talet.talet.



15401540--tal. Borgen sedd frtal. Borgen sedd fråån norr, snett uppifrn norr, snett uppifråån. n. 
Utbyggd till 4Utbyggd till 4--lläängad fngad föörsvarsborg. rsvarsborg. 

NordNord-- och och ööstlstläängorna har tillkommit.ngorna har tillkommit.



15401540--tal. Borgen sedd frtal. Borgen sedd fråån sn sööder. der. 
LLäägg mgg määrke till anslutningen av gavlarna rke till anslutningen av gavlarna 

mellan sydmellan syd-- och och ööstlstläängorna.ngorna.



15401540--tal. Borgen sedd frtal. Borgen sedd fråån nordn nordööst, snett uppifrst, snett uppifråån. Ln. Läägg mgg määrke till  rke till  
det sdet söödra trapphuset som har samma placering som tidigare.dra trapphuset som har samma placering som tidigare.



Borgens utveckling 1700-tal

Buhrman-Fischers kopparstick visar uppfattningen om hur slottet
såg ut i mitten av 1600-talet. 

Kopparsticket utfördes i mitten av 1700-talet och var troligen influerat av den då 
påbörjade   barockombyggnaden.



Svaneholms slotts barockombyggnadSvaneholms slotts barockombyggnad




 

Dagens slott sett frDagens slott sett fråån sydvn sydvääst. Utseendet st. Utseendet äär i princip ofr i princip oföörräändrat ndrat 
sedan den oavslutade barockombyggnaden psedan den oavslutade barockombyggnaden påå slutet av 1600slutet av 1600--talet. talet. 




 

Dagens slott sett frDagens slott sett fråån sydvn sydvääst. Vid barockombyggnaden ersattes den st. Vid barockombyggnaden ersattes den 
gamla gamla ööstlstläängan av en ny bredare och hngan av en ny bredare och höögre lgre läänga. nga. 



Nu vet ni litet mera om Svaneholms slott. Nu vet ni litet mera om Svaneholms slott. 
Ett Ett slottslott i i Skurups sockenSkurups socken i i Skurups kommunSkurups kommun. . 

Bo BergstenBo Bergsten
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