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Skånska herrgårdar under renässanstiden.

Af

Gustaf Upmark.

När Kristian Ilis like på 1520-talet delades mellan hans far
broder hertig Fredrik af Oldenburg och den svenske adelsmannen 
Gustaf Vasa, bar nordens yttre kultur i allt väsentligt ännu medel
tidens prägel. Vågsvallet af den italienska renässansrörelsen hade 
ännu ej nått våra aflägsna kuster. 1 sitt hemland var denna rörelse 
mer än hundraårig. Den hade genomlefva! sitt första skede, ung
renässansens käcka, liffulla, mångfrestande tid. Det ungdomliga, 
naiva och älskvärda sökandet började efterträdas af ett lugnare, 
mera saktörståndigt och sjelfsäkert, men också mera beräkuadt 
tillgodogörande af de vunna resultaten. I Italiens städer och deras 
omgifningar reste sig kyrkor, palats och villor, uppförda i den 
nya byggnadsstilens former och dekorerade med de från antiken 
hemtade kolonnordningarna, med akantusrankor och palmetter, fabel
djur och löfverk. Dessa byggnader pryddes med en rikedom af 
bildverk och målningar, i hvilka det från forntiden arlida skönhets-

Fö åliggande uppsats alser ej att ge en uttömmande beskrifning af de 
skånska herrgårdarna från det ifrågavarande tidskiftet, utan att fram
ställa deras konstnärliga hufvudtyper och dessa typers förhållande till 
de allmänna europeiska konstriktuingarna. Såsom hufvudkällor för 
detaljuppgifter ha anlitats Burmans år 1680 ritade och 1756 af Fi
scher utgifna »Prospekter af åtskilliga märkvärdiga byggnader, säterier 
och herregårdar uti Skåne» (B. F.) samt G. Ljunggrens »skånska herr
gårdar» med teckningar af F. Rickardt (Lj.). Härtill kommer ett stort 
antal fotografier och teckningar samt egna iakttagelser på ort och 
ställe. Ritningarna från Vidtsköfle lia välvilligt stälts till förfagande 
af egaren ryttmästaren Stjernsvärd; de från Skarhult och Svenstorp 
äro utförda af arkitekten Wallberg och tillhöra Nationalmusei samling.
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sinnet visade sig förenadt med den uppriktigaste, mest hänförda 
kärlek till naturen. Hand i hand med den praktiska konstutöfningen 
gick sträfvandet att teoretiskt sammanfatta, förklara och reda den 
vunna erfarenheten. Redan på 1450-talet skref Leon Battista Al
berti sitt berömda verk »de Be Aedificatoria» (örn byggnadsväsen
de!) och sedan 1486 egde man i tryck en upplaga af den gamla 
romerska arkitekturförfattaren Vitruvius, år 1521 likaledes i tryck 
öfversatt på italienska. Äfven Frankrike greps tidigt af den nya 
rörelsen, som här redan frambragt täcka och formfulländade verk på 
både byggnadskonstens och den monumentala skulpturens områden.

Långsammare gick det i de germanska länderna, der renäs
sansen i vida högre grad än hos de latinska folken saknade de 
andliga och lokala förutsättningarna. Utvecklingens förlopp biet 
också i det hela ett annat liksom dess resultat. Kännedomen örn 
de för renässansen karakteristiska formerna vanns här till en början 
endast ryckvis, ofullständigt och så att säga i andra hand, genom 
hörsagor, flyktiga skisser, bokillustrationer o. d. Renässansformerna 
framträda först i smått och i efterbildning, såsom målning, eller 
teckning, i taflornas arkitektoniska bakgrunder, i gravyrernas orna- 
mentala detaljer, men derför också ofta i en äfventyrlig och fanta
stisk skrud, ett drag som sedermera bibehålies. De tränga från 
måleriet och gravyren in på konstslöjdens områden och härifrån 
omsider in på arkitekturens. Hela denna formverld uppfattas, åt
minstone i början, på ett yttre sätt, såsom ett afslutadt helt, ett 
samladt förråd, ur hvilket man har att välja efter behag. Och 
med ett vaket och vetgirigt, men ofta ganska obildadt, man kan 
till och med säga kälkborgerligt intresse, och en liflig, men osko
lad fantasi lägges detta formförråd till grund för nybildningar, 
på hvilka efter hand den germanska renässansens byggnad 
reser sig.

T Norden äro förhållandena ungefär desamma, ehuru verksam
heten här i det folkfattigare och aflägsnare landet är mindre liflig, 
och de enskilda företeelser, som beteckna stilriktningens framträn
gande, komma något senare. De byggnader, grafmonument, hvalf- 
målningar, konstslöjdföremäl, som här tillkomma under 1500-talets 
första årtionden, bära ännu medeltidskonstens, gotikens drag. Först 
omkring århundradets midt visa sig de egentliga renässansformerna 
i byggnadskonsten. Dessa lia till en början en jemförelsevis klas
sisk hållning och grunda sig på italienska eller flamska förebilder.
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Så är t. ex. fallet med Vasaslotten i Sverige, med portaler oell 
andra detaljer i Vadstena och Kalmar. Deremot träffas ej ännu 
byggnadens väsen, dess anläggning och grundplan i synnerligen 
hög grad af förändringen i tankegång. Detta är det birsta utveck
lingsskedet, hvad vi på grund af blandningen af medeltida och 
antika element kunde kalla vår ungrenässans, blott vi erinra oss, 
att ordet från nordisk synpunkt har en något annan bärvidd än från 
italiensk eller fransk. Närmare århundradets slut framträder hos 
oss en annan riktning, väsentligen grundad på holländska och 
tyska förebilder, hvilka i sin ordning framstå såsom ett resultat af 
den germanska fantasiens mera sjelfständiga bearbetning af de 
gemensamma renässansidéerna. Dess yppersta och mest karak
teristiska verk i Norden se vi i Kristian IV:s lysande byggnads
företag under 1600-talets forsta tredjedel: Fredriksbergs och Rosen
borgs slott, Gamla Börsen i Köpenhamn, Kristianstads kyrka m. m. 
Detta blir då den nordiska högrenässansen, hvars välde varar till 
omkring midten af 1600-talet, den yngre Vasatiden i Sverige, Kri
stian IV:s tid i Danmark. Den undantränges i sin ordning af den 
klassiska senrenässans, som leder sitt ursprung från de italienska 
byggnadsteoretikerna, en Palladio o. a., och som under tiden gjort 
sitt eröfringståg genom Europa. Sverige har i Tessinernas verk att 
uppvisa lysande prof på denna riktning, mindre pittoresk, mindre 
stämningsrik kanhända än den förra, men sjelfmedveten, lärd, för
näm och imponerande. Vi skola i det följande se till, huru dessa 
rörelser afspegla sig i den jemförelsevis rika byggnadsverksamhet, 
som utvecklas i Skåne under det tidsskede, som motsvarar Vasa- 
konungarnes i Sverige.

* **

Typen för en skånsk adelsgård mot medeltidens slut visar oss 
det bekanta Glimmingehus1 i landskapets s.ö. del, grundadt år 
1499 af Jens Holgersson Ulfstand och fullbordadt några år senare. 
Det är en enkel rektangulär byggnad af en allvarlig hållning med 
massiva gråstensmurar och ansenliga mått. Till hufvudbyggnaden 
slöto sig fordom låga uthuslängor, bildande med den förra en på

1 Afbildningar: Burman-Fischer, pl. XV. — Lj. 19. — R. Mejborg:
Gamle Danske Hjern, sid. 4, 5. — Hildebrand: Sveriges Medeltid II.
226 o. ff.
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fyra sidor omsluten gårdsplats. Det hela oingafs af en vattenfyld 
graf, öfver hvilken ledde en vindbrygga, och vid dennas yttre ända 
bildade den af stallar och förrådshus omgifna ladugården ytter
ligare ett slags utanverk. Fönstren och öfriga ljusöppningar äro 
små och osymmetriskt anordnade, hufvudingången är belägen högt 
upp på fasadväggen. Den tryggades ytterligare genom en ofvan 
densamma framspringande kupa med golf af luckor, hvarifrån skott 
kunde aflossas, stenar nedvältas, sjudande vatten, tjära eller dylikt 
nedhällas på en anstormande fiende. I det inre kunde den smala 
trappgången afstängas genom fällgaller, och genom smala springor 
i trapphusets väggar kunde gevärspipor stickas ut. De små ljus
öppningarna i källarvåningen kunde vid behof späckas med skyttar 
och eldrör, och hela den öfre fjerde våningen bildade ett enda stort 
batteri, hvarifrån nejden vidt och bredt kunde beherskas. En 
hufvudsak är således trygghet mot fientligt öfverfall, försvaret mot 
kringströfvande trupper eller upprorsmän. Föga afseende är der
emot fäst vid en glad njutning af lifvet enligt moderna begrepp 
eller ens vid nödtorftig beqvämlighet. Man saknade i sjelfva ver
ket sinne derför. Forntidsmenniskan var i allra högsfa grad en fri- 
luftsmenniska, oell vistelsen inomhus afsåg väl endast tillgodoseendet 
af de enklaste behofven af hvila och näring.

Ett estetiskt element i den allvarliga medeltidsbyggnaden sak
nades dock ej alldeles. Å husets utsidor resa sig trappgaflar af 
huggen sten till en betydande höjd och från deras Öfversta afsats 
blickade ett hvilande lejon och en stående kämpe i grof stenskulptur 
ut öfver nejden. Ofver hufvudingången är in fald en stenhäll med 
reliefbilderna af byggherren och hans båda gemåler samt deras 
vapen. Afven i det inre finnas några prydnadsdetaljer i form af 
dörrinfattning, vapenstenar, kamin, en madonnabild, polar- och 
pilasterkapitäl m. m., som visa, att man ej varit alldeles likgiltig 
för tillvarons mildare behag. Men intrycket af det hela är dock 
dystert, tungt och mörkt, vittnande örn en hård och sjelfrådig, and
ligen slumrande tid, i hvilken lifvet helst uppenbarar sig i enstaka 
våldsamma kraftyttringar.

Af väsentligen samma karakter som Glimmingehus voro andra 
samtida adelsgårdar i provinsen, örn också användningen af tegel 
som material rnedgaf en större rikedom i detaljer, väsentligen i form 
af bägfriser under taklisten samt i gaflarna af blindnischer, ned
sänkta cirklar eller sköldformer. Till denna grupp hörde bland
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ännu qvarstående byggnader den östra längan i gårdsfyrkanten 
vid Dybäck. Hit hörde Bollerup och Barsebäck, antagligen vissa 
delar af Skarhult, af Vanås och Örtofta, samt framför allt det ej 
långt från Glimminge belägna Örup. Af en något rikare typ voro 
Borreby och det redan 1658 förstörda Lilo invid Kristianstad med 
trappgaflar och framspringande torn. Afven från det samtida Sverige 
kunna många exempel på liknande byggnader anföras. En sådan 
är det gamla stenhuset vid Torpa i Vestergötland, fordom forsed! 
med trappgaflar. Sådan var säkerligen den gamla byggnaden vid 
Åkerö i Södermanland, måhända äfven Engsö. Den ståtligare typen 
af en rektangel med framspringande hängtorn i hörnen visar ännu 
Vik i Upland samt det forna Örbyhus liksom Bergqvara i Småland. 
En märklig byggnad från samma tid, ehuru af jemförelsevis små 
proportioner, är det ännu qvarstående trappgafvelshuset på Utö in
vid Grönsö i Mälaren.1 Alla äro de rektangulära byggnader af en 
viss tyngd i proportionerna, oftast försedda med trappgaflar, stun
dom med häng- eller hörntorn, för öfrigt fattiga på prydande detaljer. 
Den vanligen hvälfda jordvåningen är afsedd för ekonomien och 
försvaret, andra och tredje våningarna äro inredda till boningsrum; 
den fjerde våningen tyckes i regeln lia bildat ett enda stort rum 
med plats för det grofva skytset. Rumindelningen är den enklaste, 
trapporna smala och obeqväma.

* *
*

Under 1500-talets andra fjerdedel märkes en förändring i det 
hittills rådande bruket. Det är i Norden den kyrkliga reformatio
nens begynnelseskede. Men denna är ej någon enstaka företeelse, 
endast en sida af den allmänna utvecklingen, ett led i en hel kedja 
af förändringar, hvilka alla mer eller, mindre stå tillsamman med 
en stegring af personlighetskänslau. Denna ger sig luft i yttre 
och inre lefnadslust, i handlingskraft och vetgirighet, i njutnings- 
begär och praktlystnad. Örn den stegrade personliga ärekänslan 
vittnar bl. a. den omsorg, som nu allmänt plägar nedläggas på 
grafmonumenten, hvilka prydas med den hädangångnes bild och 
vapen. Vapensköldar och inskrifter anbringas på bohag och bygg
nader. Seden att låta måla sitt konterfej börjar bli allmän inom 
de högre klasserna. Tidens inventarier tala örn granna kläder, örn

1 Afbildning: E. von Ehrenheim: Grönsö sid. 29.
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dyrbara smycken och praktfulla vapen, om rika väggbonader, täcken 
och hyenden, om konstrika bordskärl och smiden. Synnerligen frukt
bärande biet' denna känsla framförallt på byggnadskonsten. »Bygga 
och böcker»: »murare et libri» är tidens lösen.

I det dåvarande Sverige trädde af särskilda skäl adeln till en 
början i skuggan för den unga, starka och sjelfmedvetna konunga
makten. Här är det konungahusets medlemmar, som hufvudsak
ligen och efter en ganska vidsträckt måttstock uppträda som bygg
herrar. »Bygga är vår högsta lust», utbrister konung Johan i ett af 
sina mångfaldiga byggnadsbref. Adeln nöjer sig i allmänhet med 
utvidgningar och ombyggnader af de äldre gårdarna eller med de 
häfdvunna timmerhusen, och endast få mera betydande nybyggnader 
äro på detta håll att anföra från 1500-taléts Sverige. — I Danmark 
är förhållandet annorlunda. För den danska adeln är 1500-talet 
en blomstringstid och ensamt för Skåne kunna vi under renässans
perioden uppräkna inemot ett femtiotal mer eller mindre ståtliga 
ny- eller ombyggnader, hvaraf omkring två tredjedelar komma på 
1500-talet.

Vi äro inne i renässansperioden. Af dess egendomliga form
väsen spörja vi ännu föga, men vi förnimma fläkten af dess ande. 
Den danske landtadelsmannen har väl i allmänhet lika litet som 
Gustaf Vasa och hans äldre samtida någon direkt eller intimare 
kännedom örn renässanskulturen, men han är dock gripen af dess 
väsen och dragés med i den allmänna utvecklingens gång. I de 
tidigare ny- eller ombyggnaderna bibehållas derför de häfdvunna 
grundformerna, men det hela gestaltar sig ståtligare, rymligare, på 
sitt sätt gladare. Förrådet på detaljer blir rikare, och bland dessa 
träder efter hand en eller annan af de nyare formerna fram t. ex. 
såsom prydnadssköld eller kartusch, fönsterkrön, listprofil, pilaster- 
ornering, portal med kolonnomfattning o. s. v. En viss symmetri 
eftersträfvas, fönstren ordnas mera regelbundet och bli större. Jem
väl på anordningen af det inre lägges större vigt liksom på för
bindelsen mellan byggnadens olika delar genom gångar och trappor, 
de senare visserligen ännu till stor del förlagda inuti murarna eller 
i särskilda utbygda trapptorn. Detta första skede är den nordiska 
ungrenässansens period, i Sverige ungefärligen sammanfallande 
med de tre första vasakonungarnes regeringstid, i Danmark med 
Kristian lilis och Fredrik Ilis.

4
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Man följer vid valet af byggnadsplats och dess anordning ännu 
äldre tiders sed. Den bekanta medeltidsboken »um styrilse konunga 
och höfdinga» anbefaller, att borgar skola byggas »å hårdom bergbom 
oell hälla klintom, i forsom älla flotmosom, å utnäsiom widh Imf hila 
sioastrand, ther hugin må undi grundwal grava ok ther ängin må 
ty huse watn mena». På slättlandet anläggas derför gårdarna fort
farande i närheten af kärr och åar, hvilkas lopp regleras, så att 
byggnaden kommer att ligga på en af vatten omfluten holme. Af 
de 50 skånska gårdar, som äro afbildade i Burman-Fischers nämnda 
arbete, äro ej mindre än 30 anlagda på holmar. Stundom inrym
mas på samma holme äfven uthusen, som tillsammans bilda ladu
gården, stundom omgifvas dessa af en särskild vattengraf'. Holmarna 
förenas med hvarandra och med land genom vindbryggor, kring 
grafvanäs inre kant löper stundom en vall, och denna stärkes i de 
flesta fall af en palisad, d. v. s. ett groft staket eller pålverk af trä. 
Någon högstammig skog torde man knappast hafva tålt i borgarnas 
omedelbara närhet, då en sådan lätt kunde lemna skydd åt en an
fallande fiende. Borgen höjde sig derför stum och allvarlig i en 
flack och kal omgifning, en påfallande motsats till de lummiga 
parker, som nu kransa de forna slottsgrafvarnas stränder och för
läna ett så intagande behag åt de flesta af nutidens skånska herre
säten, der de resa sina tegelröda massor mellan saftigt löfverk och 
smidig murgröna.

Redan under ett föregående skede torde de olika byggnaderna 
lia ordnats kring en gård, för hvars form byggnadsplatsens natur
liga beskaffenhet varit i hufvudsak bestämmande. Man söker nu 
att ge hela anläggningen en regelmässig rektangulär gestalt, när
mande sig qvadraten. Stundom omgifves gården af flere sins emellan 
olikartade byggnader med särskilda gafvelrösten — detta väl i all
mänhet, när äldre anläggningar utvidgats (Dybäck, Barsebäck, Bo
sjökloster, Ellinge, m. fl.).1 Men det typiska är dock, att gården på 
alla fyra sidorna omgifves af med hvarandra till ett slutet helt sam- 
manbygda längor (fig. 1). — Så ej mindre än 12 af de gamla gårdarna. 
— I ett eller ännu hellre två af de yttre hörnen resa sig starkt fram
springande massiva hörntorn, runda, åttkantiga eller fyrkantiga, så
som ett slags bastioner, från hvilka s. k. strykvärn kunde beredas 
för de tvenne närliggande murräckorna. Jemte eller i stället för

1 Jfr BF. och Lj.
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hörntornen förekomma här och hvar midt i murräckorna fyrkantiga 
utsprång, afsedda för samma ändamål. Inne å borggården reser sig 
gerna ett trapptorn, rundt eller mångliörnigt med spiraltrappa, hvilken 
utgör hufvudkommunikationen mellan de olika våningarna. Dessa

Fig. 2. Grundplan af Vidtsköfle slott. l:a våningen.

trapptorn äro för de skånska gårdarna synnerligen karakteristiska. 
Smalare trappor, vare sig raka eller i spiral äro derjemte stundom 
anlagda inuti murarna, förmodligen mera direkt afsedda för slotts
herren och hans närmaste omgifning.



Runiindelningen är föga konstrik (fig. 2): källarvåningen, i hvil
ken kök, bagarstuga och andra ekonomilägenheter voro inrymda, men 
som derjemte var afsedd för försvaret, är i typiska fall hvälfd och 
genom fasta, tvärs öfver gående mellanväggar afdelad i flere rum. 
De »sköna hvälfda källrarne» omtalas med en viss stolthet och tillfreds
ställelse. Eljest synes i regeln hvarje stockverk i hvar och en länga 
ursprungligen hafva utgjort ett enda rum med fönster åt båda 
sidorna, de flesta och större inåt gården. Dessa stora salar indelas 
sedermera efter förefallande behof genom tvärväggar af korsvirke i 
det antal smärre rum, som erfordras. Den Öfversta våningen har 
hufvudsakligen varit afsedd för försvaret. I jemnhöjd med dess 
golf se vi en rad små gluggar med starkt utåtstupande bröstning, 
genom hvilka stenar kunde vältas ned och skott aflossas i nästan 
lodrät riktning för att hålla muren ren. Med denna räcka alternerar 
en annan högre belägen, afsedd för mera långtgående skott.

Det yttre är enkelt. Materialet utgöres af det vackra röda 
teglet, dock förekommer för sidobyggnader äfven korsvirke, ja det 
forna Billesholm var, ehuru i slottsstil, helt och hållet upptordt af 
korsvirke att döma af Burmans teckning (pl. X), och det numera 
rifna, i Ljunggrens Skånska Herrgårdar afbildade Bjersgård utgjorde 
ett intressant prof på en åldrig korsvirkesbyggnad. Inga tvärband 
eller listverk pläga eljest indela de släta ytorna, stundom afslutas 
de uppåt af en bågfris, på bestämda afstånd genombrytas de af de 
ännu ej synnerligen stora, glest sittande fönstren i hufvudvåningarna 
samt af källarvåningens ljusöppningar och den Öfversta våningens 
dubbla räckor af skottgluggar. Här och der framspringer från 
väggen ett stuprör, liknande en sträfpelare, eller ett karnap, hvilande 
på tvenne på kant stälda, framskjutande stenhällar. Dessa pittoreska 
utväxter torde emellertid i allmänhet lia tjena! ett mycket prosaiskt, 
men mycket nödvändigt ändamål — borgens lif koncentrerade sig ju 
i regeln åt gårdssidan. Uppåt afslutas byggnaden af det höga vatten
taket mellan aftrappade gafvelrösten. Dessa prydas enligt medeltids- 
sed med blindnischer af en mer eller mindre rik anordning, med 
nedsänkta rundlar eller sköldformer, hvilka torde hafva afsatt sig 
i hvitlimning mot de omgifvande röda murytorna. Från taket fram
springer en eller annan kupa, öfver dessa och takåsen höja sig tornen 
med hufvar, som vid periodens början sannolikt voro ganska enkla, 
koniska eller pyramidala, men sedermera antogo rikare profilerade 
tönner. Från gafvelka minar, kupor och tornhufvar, resa sig i höjden
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smäckra jernspiror med kulor oell knappar, som förgyllda glänsa i 
solskenet, samt flöjlar, som svänga för vinden. Det är borgar af 
väsentligen samma slag, som vi se på de gamla tyska koppar
stickens och träsnittens bakgrunder, i H. Boel’s och Vingboons 
tidiga nederländska landskap, ja ännu så sent som i Rubens’ kom
positioner. Deras skönhet är ej af det rent arkitektoniska slaget, 
den beror ej på någon fint beräknad fördelning af massorna, på 
ädelheten i proportioner eller rikedomen i detaljer, men dessa åldriga 
byggnader verka dock på nutiden i hög grad stämningsfullt genom 
den tillfälliga, pittoreska grupperingen, imponerande genom sin

Fig. 3. Vidtsköfle slott effei* fotografi.

tyngd och massa eller idylliskt genom sitt läge mellan vatten och 
löfmassor.

En jemförelsevis väl bibehållen byggnad från denna period är 
Vidtsköfle slott (fig. 3), enligt inskrift uppfördt 1553 af Jens Brahe och 
hans husfru Anna Bille. Borgen bildar en sluten fyrkant, på alla sidor 
omgifven af vattengrafvar, i n.v. och s.ö. hörnen höja sig runda 
framspringande torn, ett fyrkantigt trapptorn i n.ö. hörnet af gårds
planen utgör den ursprungliga uppgången till våningarna. Gaflarna, 
2 åt n. och 2 åt s., ha visserligen blifvit beröfvade sina ursprung
liga aftrappade kammar, men den medeltidsartade indelningen med
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blinderingar qvarstår ännu å deni, liksom å den stora vindskupa, 
som skjuter fram å östra fasaden midt öfver hufvudingången. De 
snedstupande skottgluggarna äro ännu synliga i öfre våningen, 
medan de med dem alternerande kanongluggarna lia blifvit utvid-

Fig. 4. Vidtsköfle slott, genomskärning mot ö.

gade till fönster. Fönsterläget är oregelbundet, spiraltrappor äro 
anlagda inuti murarna, spår af astrak d. v. s. tegelflisgolf lia bi
behållit sig. De bibehållna renässansdetaljerna äro ej många. Trapp- 
tornet inne å borggården afslutas uppåt nied en fris, hvars infatt- 
ningslister visa klassiska former. Inne å gården synas för öfrigt
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spår af ett karnap och mot söder af en bågöppning, ett slags loggia. 
Åtminstone ett af fönstren inåt borggården — möjligen flere — har 
haft ett litet tresidigt krön i renässansstil med en derifrån uppsti
gande pyramid, och som en renässansperiodens insats får man äfven 
anse den relieftafla med treenighetens bild ungefär efter Albrecht 
Durers uppfattning, hvilken af byggherren uppsattes öfver porten. 
Anmärkningsvärd är s.ö. tornets betäckning, som bibehållit sin gamla 
form med en karnisprofilerad kupol, derofvan en kula, ofvan denna 
en öppen lanternin krönt af en mindre kupol med hög spira. Med 
sin Miga och rörliga profil utgör den ett intressant och dyrbart prof 
af nordisk renässans. Rikare kunna renässansdetaljerna hafva varit 
i det inre, liksom förhållandet t. ex. är med det af Gustaf Vasa halft- 
annat årtionde tidigare anlagda Gripsholm. I det inre hade de från 
södern härstammande formerna lättare att vinna inträde under snic
karens, stenhuggarens och målarens hand. En bibehållen dörr och 
en dörrinfättning prydas med tandsnitt och antika listverk, och öfver 
en port å inre borggården är fäst en stenhäll, förmodligen öfver- 
stycket till en kamin, der inskriften och vapnen äro omgifua af det 
för den nordiska renässansen så karakteristiska beslagsoruamentet. 
Det bär årtalet 1577.

Af en något mildare karakter är det intagande, af härliga val- 
nötslundar omgifna Torup, anlagdt troligen något årtionde senare 
af den kraftfulla fru Görvel Fadersdotter Sparre från Hjulsta i 
Upland — sista gången enka 1567 — som efterlemna! spår af sin 
verksamhet jemväl i Mälarlandskapen. Äfven Torup har formen af 
en sluten fyrkant med diagonaltorn, det ena rundt, det andra fler- 
hörnigt, båda med låga, enkla hufvar. Ej heller här är försvarssyn
punkten lemnad ur sigte. Borgen och den tillhörande ladugården 
voro anlagda på hvar sin holme i en genom uppdämning bildad 
sjö. Under takfoten se vi ännu i dag en räcka af halfrunda skott- 
öppningar, och hela den öfre, aldrig inredda våningen torde hafva 
varit beräknad för försvaret. Inne på borggården tinna vi utefter 
en af sidorna en öppen arkadgång. Af de ännu bibehållna trapp- 
gaflarna äro tvenne halfverade och sluta sig på ett nästan kokett 
sätt till hörntornen. De prydas af de sirligaste blindnischer med 
instälda eleganta kolonner af mörk huggen sten. En bågfris följer 
takfoten och från väggarna framspringa flere af dessa ofvan om
talade pittoreska karnap, af hvilka dock några möjligen ha tjenat 
till utsigtsplatser. Formerna såsom sådana hänvisa på medeltiden,



men deras rikedom och elegans förråda en påverkan af renässansens 
hela tankegång. Antagligen har denna kraftigare gjort sig gäl
lande i fråga örn inredningen, och att fru Görvel ej varit obekant med 
dess former visar bl. a. det synnerligen intressanta epitafium af 
måladt trä, som hon låtit uppsätta i Sorunda kyrka i Södertörn öfver 
sin förste, år 1534 drunknade man, Peder Nilsson Grip till Follnäs 
och Fituna.

Af väsentligen samma gruppering och anordning som de nämnda 
gårdarna var det forna Eriksholm, numera Trolleholm (BF. XXIV), 
anlagdt 1538. Äfven Svaneholm (BF. XVIII, anlagdt omkr. 1530), 
Vegeholm (1530), Krageholm (1550-talet, BF. XXII), Knutstorp 
1551, BF. VI), Tomarp (BF. X) m. fl., kunna i sitt ursprungliga 
skick i hufvudsak anses tillhöra samma typ, hvilken ännu så sent 
som 1644—48 framträder i det då uppförda Marsvinsholm. En 
synnerligen rik gafvelarkitektur har det omkring år 1566 af Sten 
Bille återuppbygda Vanås att uppvisa. Medan den nordvestra 
gafveln visar den medeltida anordningen med aftrappadt röste och 
smala parallela blindnischer, ha å sydöstra gafveln trappstegen för 
längts till tinnar och nischindelningen gjorts rikare. A den syd
vestra gafveln är renässanskarakteren förherskande. Tinnarna af- 
slutas här med små pyramider, aftrappningarna äro utfylda med 
profilerade trekanter, och rostets yta är genom horisontala listverk 
uppdeladt i flere afsatser: hela stommen till en renässansgafvel, 
der endast de antika pilastrarna saknas.

En afvikande typ företedde det forna, nyligen rifna Björsjö
holm nära Ystad, anlagdt enligt inskrift år 1576 af Björn Kaas. 
Äfven här finna vi den karakteristiska slutna fyrkanten på sin 
konstgjorda holme, ehuru med ett framspringande porttorn i st. 
för hörntornen. Af gaflarna visade, örn man får tro Burman (B.F. 
XVIII), en den aftrappade formen, men de tre andra svängda renäs
sansprofiler. Egendomlig var dekorationen, som utgjordes af höga 
rundbågiga väggnischer mellan fönstren — månne afsedda för figur
målning såsom å det gamla Ryningska huset i Stockholm, Lindholmen, 
Ulfsunda m. fl. ställen? — samt låga segmentformiga nischer nedom 
taklister och midtelband.

* *
*

Det öfvergängsskede mellan medeltids- och renässanskonst, som 
här skildrats, och hvilket utgör en motsvarighet till ungrenässansen
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i öfriga germanska länder, var i Skåne af lång varaktighet. Det 
är ganska rikt på byggnadsföretag, men deremot temligen fattigt 
på konstformer. Renässansantydningarna äro få och enstaka. Man 
tinner få motsvarigheter till de former af nästan klassisk hållning, 
som uppenbara sig i de byggnadsverk, som leddes af konung Gu
stafs konstförståndige och byggnadslystne söner och som förråda 
en direkt bekantskap med de italienske konstteoretikerna, t. ex. 
Serlio eller deras Isarbetare. En upplaga af den romerske arkitektur- 
författaren Vitruvius fans t. ex. i Erik XIV:s boksamling.

Mot århundradets slut börjar emellertid en rikare konstriktning 
att vinna inträde i det dåvarande danska gränslandet. År 1576 in
kallades till Danmark den nederländske arkitekten Hans van Sten- 
winkel, som 1581 trädde i den danske konungens tjenst, och härige
nom grundlägges — eller åtminstone befästes — den holländska 
högrenässansens inverkan i Kristian IV:s rike, ehuru äfven andra 
krafter härvid medverkat.1 Hans son Hans van Stenwinkel d. y., 
f. i Köpenhamn 1587, var faderns lärjunge och biet' i sin ordning 
1619 kgl. byggmästare, i hvilken egenskap han qvarstod till sin 
död 1639. Deu äldre Stenwinkel, som år 1601 atled i Halmstad och 
ligger begifven i dess kyrka, var enligt inskriften å grafstenen 
»Kong. Maits og rigens byggemester wdi 18 aar» och »faarestod 
byggningen paa befestningerne i Norrige og Danmarck.» Född i 
Antwerpen, hade hail erhållit sin utbildning i Amsterdam samtidigt 
med den berömde Hendrik de Keyser, den holländske högrenässan
sens främste man, och liksom denne sannolikt påverkats af Hans 
Vredeman de Vries, en af denna stilriktnings teoretiske grundläggare. 
De Vries’ första arbeten utgöras karakteristiskt nog af samlingar af 
kartuscher (1553—55), dessa för den nordiska renässansen så be
tecknande ornamentala bildningar, till hvilka motiven synas vara 
hemtade från det finare beslagssmidet med dess tvärband och nitar, 
utklippta kanter och upprullningar. Senare komma framställningar 
af de fem kolonnordningarna (1563) samt slutligen en arkitekturlära 
enligt Vitruvius (1581). Antiken ligger alltså till grund äfven tor de 
Vries’ kompositioner — i verkligheten blefvo de sällan direkt ut
förda — men han uppfattar den på ett mycket fördomsfritt, man 
kan gerna säga godtyckligt sätt och sträfvar ingalunda, såsom sina

1 Byggmästaren Antonins van Obergen, som arbetade på Kronborg och 
senare i Danzig, hemtade t. ex. 1578 till Danmark 31 nederländske 
murare och stenhuggare. (Friis, Danske Samlinger.)
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italienska samtida, efter någon noggrann imitation af de klassiska 
förebilderna. De fem ordningarna: den toskanska, doriska, joniska, 
korintiska och romerska, bli för honom i väsentlig grad ett slags 
tonarter, i hvilka kompositionen kan röra sig. De gälla ej blott för 
byggnader och deras detaljer, kolonner, pilastrar, konsoler, bjelk
lag, men äfven för kaminer, möbler o. d., ja hail komponerar t. 
o. m. en lustgård i korintisk stil med löfsalar, springbrunnar och 
blomsterbroderier. Den arkitektoniska stommen öfverdrages med 
ett nät af ornamentala bildningar, som utbreder sig ej blott öfver 
friser och pilastrar, utan äfven öfver kolonnskaften samt öfver bygg- 
nadsytorna, särskildt öfver dessa från medeltiden härstammande 
rösten å gaflar och vindskupor, hvilka en nordisk byggnad ej gerna 
fick sakna. Motiven hemtas med förkärlek från det ofvan nämnda 
beslagsornamentet eller från groteskorneringen med dess blandning 
af djur-, växt-, husgeråds- och vapenformer. För de af Italiens 
hög- och senrenässansarkitekter så noga iakttagna lagarna om kolonn- 
afstånd, proportioner o. d., för den fina fördelningen af massorna 
har de Vries föga sinne; deremot utmärker han sig genom sin out
tömliga kombinationsförmåga, sin fantasirikedom, sin hurtighet och 
friskhet, sin kärlek för detaljen.

Den germanska högrenässans, för hvilken Vredeman de Vries 
är en af de mest betecknande representanterna, har sålunda ej stor 
likhet nied den italienska högrenässansens korrekta och förnäma 
skapelser. Det är en betydlig skilnad mellan Palazzo Farnese i Rom 
och rådhuset i Leyden eller Gamla Börsen i Köpenhamn. De båda 
stilriktningarna kunna hvar för sig anses såsom helt och hållet 
sjelfständiga; de äro ej samtida, de ha endast delvis samma ur
sprung och de kunna knappast anses ens som syskon. Den nordi
ska företer många skiftningar. I de länder, der tegel utgör det van
liga byggnadsmaterialet, användes naturlig huggsten, sand- eller 
kalksten, för orneringen. I detta senare material utföras hörn-, por
tal- och fönsterinfattningar, listverk och friser, men framför allt de 
beslagsliknande ornament, som pryda gafvelröstena såväl å bygg
nadens kortsidor som öfver de större eller mindre kupor, med hvilka 
fasaden uppåt så gerna afslutas.

Det är denna riktning, som mot slutet af 1500-talet framträder 
i den skånska herrgårdsarkitekturen. Byggnadsplatsens anordning 
är fortfarande i det hela den samma som förut. De allra flesta 
under den senare perioden anlagda gårdar äro jemväl omgifna af
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konstgjorda vattengrafvar och vallar. På några ställen, t. ex. Rå
belöf (BF. VIII), Tomarp (BF. X), Mölleröd, Borreby, finna vi hos 
Burman-Fischer regelbundna hörnbastioner, hvilka antagligen för
skrifva sig från denna senare tid. Men för öfrigt synes behofvet af 
luft och ljus hafva ökats. Man nöjer sig ej längre med utsigten 
endast öfver den trånga fyrkantiga borggården. Denna öppnas gerna 
åt en sida, och den fjerde längan ersättes här med en låg mur el
ler ett plank. Borgen kommer i följd häraf att bestå af en huf- 
vudbyggnad med tvenne i vinkel framspringande flyglar. De gamla 
försvarstornen bibehållas emellertid ofta å hörn och fasader, och 
hufvudtrappan forlägges fortfarande gerna i spiral i ett särskildt 
torn. Men omgifningens ordnande blir nu föremål för större om
sorg, och vi finna å Burmans teckningar flerestädes (Marsvins
holm, Beckaskog, Svenstorp, Tomarp, Svaneholm, Krapperup) träd
gårdsanläggningar i tidens stil med alléer och blomsterbroderier på 
de öppna planerna, hvilka säkerligen förskrifva sig från denna senare 
period.

Det yttre gestaltar sig rikare och lifligare. Fönstren bli högre, 
sitta tätare och mer regelmässigt. Murytorna lifvas genom listverk, 
ankarjern, stundom i form af initialer, hörninfattningar, fonster- 
infattningar och portal krön, men framför allt egnar man sin omsorg 
åt gafvelröstena. An tycker man sig finna att trappgafveln ligger 
till grund för anordningen, i det afsatserna uttfyllts med svicklar, 
än ser det ut, som vore gafvelns profil bildad efter samma mönster 
som de samtida komplicerade gesimserna, d. v. s. sammansatt af 
jättestora karniser, hålkälar, plattor, skråkanter och rundstafvar, 
ehuru i omvänd ordning mot i listverken. Dessa rösten kantas med 
limér af huggen sten. Den mellanliggande ytan indelas genom 
band i horisontala fält, som dekoreras med pilasterställningar eller 
med kartusch-ornament och derjemte ofta lemna plats för fönster. 
Taken bibehållas fortfarande höga och branta, tornspirorna visa gerna 
starkt profilerade förmer med en rik vexling af indragna och fram
skjutande partier. Vindflöjlar äro alltjemt omtyckta prydnader.

Ett tidigt prof på en byggnad i denna riktning lemnar den 
östra delen af Skarhult, ett af de ståtligaste profveu på gammal 
skånsk byggnadskonst, som provinsen har att uppvisa för såvidt 
denna del, såsom inskriften öfver porten angifver, verkligen skulle 
vara uppförd af Sten Skarholt Rosensparre år 1562. Tydligen 
är det hela en örn- eller tillbyggnad af en äldre anläggning, såsom
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bland annat framgår deraf, att en mellanvägg i slottets sydöstra 
del visar sig vara prydd med blindnischer som ursprungligen ut
gjort en gafvelprydnad på en fristående byggnad. Den östra flygeln 
har ej mindre än tre gafvelsten, ett åt söder, ett åt norr, samt ett 
å det framspringande portpartiet mot öster (fig. 5). Tvenne af 
gaflarna infattas af särskilda små hängtorn. Ofvan dessa höja sig 
röstena, som visa sig sammansatta af karniser och dubbelstälda hål-
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Fig. 5. Gafvel på Skarhult.

kälar med mellanliggande prydliga listverk. Dessa horisontala partier 
ha på östra eller hufvudsidan formen af verkliga antika entable
ment, som uppbäras af små pilastrar, hvilka visa den doriska, joni- 
ska och korintiska ordningens former i den vedertagna följden med 
den rikaste korintiska formen öfverst. Afven å södra sidan tyckas 
pilastrar hafva funnits eller åtminstone varit tillämnade. Den norra 
gafveln är mindre rik, och ännu enklare äro de troligtvis mycket 
yngre svängda gaflarna å vestra flygeln. — Afven andra anmärk-
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niugsvärda antika detaljer förekomma. Hängtornen bäras af konsoler 
med lejonmasker, inskriftstaflan öfver portalen visar den äfven på 
andra håll förekommande framställningen af treenigheten samt kro
nes af en utskjutande tresidig gafvel och infattas af stående vollmer. 
Under takfoten löper en konsollist med antik profilering. Det hela 
är af en både elegant och imponerande verkan, mera måttfull än 
i den fullt utbildade stilen.

En annan intressant gafveldekoration förekommer å det lilla 
n.ö. huset i byggnadsgruppen vid Dybäck. Det sätt, hvarpå denna 
är uppstäld, med pilasterställningar, som hvarken korrespondera 
med hvarandra eller i öfrigt med byggnadens limér, synes antyda, 
att någon ändring eller ombyggnad här egt rum, ovisst när. Det 
är härvid att märka, att just ifrågavarande byggnad saknas på 
Burmans år 1680 utförda teckning. Huset har i sitt nuvarande 
skick på norra, d. v. s. yttre gafveln tre fönster, hvaraf två med 
tresidigt gafvelkrön, mot gården två, hvaraf det öfre synes ha ledt 
ut till ett för länge sedan försvunnet karnap eller hängtorn. Gafvel- 
röstena upptagas af pilasterställningarna, som mot söder visa dori- 
ska pilastrar med fullständig triglyffris, mot norr joniska, således 
en motsats till det vanliga bruket, enligt hvilket den joniska ord
ningen borde pryda gårdsarkitekturen. Mellan pilastrarna äro här 
anordnade små blindarkader efter antikt mönster. Detaljerna äro 
högst prydliga, och tvifvelsutan bland de skånska de som mest 
erinra om sina klassiska förebilder, men anordningen vittnar örn 
något missförstånd i användningen. Skulle man våga en gissning, 
kunde man antaga, att båda gaflarnas pilastrar en gång utgjort 
delar af en och samma äldre fasadornering, som sedan blifvit ned
tagen och fördelad på sätt som nu skett.

Hvarken Skarhultsgaflarna eller ännu mindre Dybäck kunna 
emellertid anses fullt karakteristiska för den nya stilriktningen. 
Detta är deremot i allrahögsta grad fallet med Svenstorp (fig. 6), som 
tillika måste anses som profanarkitekturens egentliga praktstycke 
i provinsen från denna tid. Enligt inskrift uppfördes det 1596 af fru 
Beata Hvitfeld, enka efter den år 1586 aflidne Knut Ebbeson Ulfeld 
och syster till den berömde historieskrifvaren Arild Hvitfeld. Hon 
var hofmästarinna hos konung Kristian IV:s gemål Anna Catharina 
och åtnjöt i hög grad konungaparets förtroende. Man kan på grund 
häraf antaga, att hon å sin sida i sina byggnadsföretag vid Svens
torp och vid det ståtliga, under svenska kriget förstörda Mölleröd



hade att påräkna konungens hjelp och råd. — Det senare hade 
en stor likhet nied det af David Nyberg 1609—12 uppbygda Ibstrup
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Fig. 6. Svenstorps slott (tornspiran re.staurerad å ritningen).

senare Jägersborg. Svenstorp visar också en i ögonen fallande 
likhet med do af konungen senare anlagda slotten. Fästnings- 
karakteren är försvunnen. Byggnaden är belägen på en höjd, örn-
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gifven af trädgårdsanläggningar, som måhända äro ursprungliga, 
och utgöres af en enda länga i två våningar med högt tak och en 
portgång midt igenom. På östra sidan reser sig ett prydligt ått
kantigt trapptorp fordom försedt med en rikt profilerad tornspira.

Fig. 7. Portal på Svenstorp. 1596.

Å motsätta sidan framspringer ett fyrkantigt karnap, ett slags 
erinran örn de samtida befästningstornen. Hvardera sidans takfall 
prydes af två kupor. Materialet är rödt tegel utan puts. Öfver 
denna arkitektoniska stomme utbreder sig en rikedom af prydnads- 
delar af finhuggen sandsten. Alla murhörn infattas af qvadrer,



väggytorna delas genom midtelbandslister, utefter takfoten löper en 
konsollist och fönstren, höga, alla af samma storlek och bröstnings- 
liöjd, äro försedda med huggna infattningar. Dekorationens prakt
stycken äro dock jemte portalen de gafvelrösten, som afsluta de båda 
kortsidorna, liksom de fyra kuporna (tig. 8) och det framspringande 
fyrkantiga karnapet. Sins emellan olika visa deras profiler en för
vånande rikedom på samma gång som en omisskänlig likhet med 
förstorade upp- och nedvända gesimser. Utsprången, der två former 
mötas, äro anmärkningsvärdt skarpa. För öfrigt indelas gaflarna 
genom horisontala lister samt det ofvannämnda karakteristiska be- 
slagsornamentet. Afven portalen mot vester utmärker sig genom en 
ovanlig rikedom (fig. 7). Hvalfvet infattas af tvenne ornerade 
joniska kolonner på höga socklar, prydda med lejonhufvud; kolon
nerna uppbära ett entablement, hvars fris upptages af en inskrift 
mellan två förkroppningar. Ofver entablementet reser sig mellan 
tvenne små obelisker en praktgafvel med kartuschornering, vapen
sköldar och inskrift, uppåt afslutad med ett litet tresidigt krön och 
en obelisk. Det prydliga och väl bibehållna skick, i hvilket den 
vackra byggnaden befinner sig, gör den till ett af de dyrbaraste 
och jemväl för lekmannen mest sevärda byggnadsminnen, som Sverige 
rymmer inom sina landamäre!).

Något i rikedom jemförligt med Svenstorp finna vi endast i 
Kristian IV:s danska samtida byggnader samt i den af honom 
1618—26 uppförda stadskyrkan i Kristianstad, tvifvelsutan en af 
den protestantiska kristenhetens mest storartade helgedomar. Söfde
borg, anlagdt 1597, synes fordom ha haft prydliga svängda gaflar 
samt en ståtlig renässanstornspira. Liksom de flesta öfriga un
der perioden tillkomna gårdar Sandby (1600), Rosendal (1615), 
Hvidarp (1619—23), Maglö (1626), Trolle-Ljungby (1629—33), Tunby
holm (1634—39) bestod det af tre kring en fyrkantig gård upp
förda längor med fjerde sidan öppen. Af bibehållna minnesmärken 
äro Rosendal och Trolle-Ljungby de märkligaste. — Det förra an
lagdt 1615 af Sten Bilde, senare fullständigadt, utgöres endast af 
en envåningsbyggnad med fördom svängda, numera raka gaflar, 
hög takresning med en ypperlig, väl bibehållen takstol af ek samt 
i ett af gårdens hörn ett vackert trapptorn med sin väl bibehållna 
rikt profilerade renässansspira. Gården, fullständigad i en senare 
tid, är ett särdeles betecknande exempel på öfvergången från borg
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till landtgård och gör i all sin enkelhet fortfarande ett värdigt 
och förnämt intryck. Trolle-Ljungby, anlagdt af Knut Gyllen
stjerna 1629—33, likaledes i öppen fyrkant, har ännu qvar sina 
svängda gafiar, der det dock blott är profileringen, som angifver 
den nya stilriktningen medan alla horisontala eller andra ut
fyllande limér och orneringar saknas. Trapptornet qvarstår lika
ledes med profilerad betäckning. Samma slags anordning synes 
hafva varit tilltänkt vid det 1637 anlagda, väl befästa Råbelöf, 
hvaraf endast en länga bibehållits till våra dagar, äfven den för
sedd med samma prydliga rösten som å Ljungby. Liknande lia 
förekommit på det forna Karsholm, på Hvidarp, på Löberöd, på 
Tunbyholm, t. o. m. på det år 1551 anlagda Knutstorp, här dock 
troligen af senare datum än anläggningsåret, hvaremot Högesta 
(1635) har trappgafiar. Byggnadsrörelsen är under trycket af 
ogynsamma politiska och ekonomiska förhållanden en nedåtgående. 
Såsom den nordliga renässansriktningens sista, mera betydande 
kraftyttring får man anse Marsvinsholm, anlagdt 1644—48 af Otto 
Marsvin. Här återupptages den gamla 1500-tals-formen af en slu
ten fyrkant med diagonaltorn, men gaflarna hade svängda rösten, 
portal och fönster huggna infattningar och symmetrisk anordning.

Med Skånes införlifvande med svenska väldet börja nya infly
telser jemväl på arkitekturens område göra sig gällande. Den 
gemensamma nordeuropeiska högrenässansen med de rikt utsirade 
gaflarna och beslagsornamenten har tjenat ut sin tid och blifvit 
omodern. Den har särskildt i Sverige mottagit en mängd insatser 
af den från Italien härstammande barockstilen, hvilken vi lia att 
uppfatta som en hufvudsakligen ornamental stilriktning, hvilken 
föga träffar byggnadens väsen, och den undantränges nu efter hand 
af den likaledes på italienska förebilder grundade klassiska sen
renässansen, från svensk synpunkt den karolinska stilen, Jean de 
la Vallées och Tessinernas stil. Ett af de tidigaste profven på 
denna stilriktnings framträdande i Skåne torde vara den ombygg
nad af Vegeholm (BF. V.), som under perioden 1663—80 företogs 
af dåvarande egaren, svenske generalguvernören Gustaf Otto Sten
bock. Tornen nedrefvos, tak och fönsterräckor reglerades, och 
det förra pryddes med den låga segmentformade frontispisen, som 
jemte den låga antika tresidiga gafveln biet' de höga röstenas arf
tagare. Afven grupperingen af uthusen här liksom af den stora 
byggnadsräckan vid Andersrum med dess omvexling af paviljonger
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och huslängor visar den nya stilens inflytande (jfr BF. III), som 
sedermera i det närbelägna Kristinehof (1731) fick sitt stilfullaste 
uttryck.

ironi—f—

Fig. 8. Svenstorp. Takkupa.


