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HITTA TILL SVANEHOLM
Svaneholm ligger cirka 3 km nordväst om tätorten Skurup och är väl skyltat från väg E65.
Du kan ta dig hit med såväl bil som cykel och
kollektivtrafik. Vid Skurups station stannar både
tåg och buss, därifrån kan du ta bussen till hållplats Svaneholm Slottet (turen körs med taxi och
måste förbeställas på tel 0771 - 77 44 99 minst
två timmar före). För mer information se
www.skanetrafiken.se
HÄR FINNS DET MESTA SAMLAT!
Skön natur, spännande kultur, unik slottsmiljö,
lagom lätta promenader och skrymslen där de
flesta människor aldrig sätter sina spår.
Därtill både museum och ett gästgifveri som
anstår ett slott.

www.romeleasen.se

www.skurup.se

www.lansstyrelsen.se/skane

NORRESKOG & HÄSTHAGEN

Bild: Ronni Steinnagel

Bild: Skurups kommun

Kanadagås
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VÄLKOMMEN TILL

SVANEHOLM

– NORRESKOG OCH HÄSTHAGEN
Att låta kroppen röra sig fritt och skapa ett eget andrum en
stund ordineras till var och en, det ger tiofalt tillbaka.
Vill du flanera lätt och umgås är Svaneholms slottspark och
Jaktstigen förstahandsvalet. Duka upp din matsäck på ett
rastbord eller sätt fart på grillen.
Följer du Jaktstigen kliver du rakt ut i en spännande alsumpskog – och går ändå torrskodd genom. Utmed stigen finns
plattformar med härlig utsikt.
Vill du umgås på tu man hand med naturen eller dina egna
tankar så väljer du Hästhagens naturreservat eller Norreskog.
Du kan krydda ditt besök i området med en middag i
Gästgifveriet. Eller insup Svaneholms historia bland möbler,
textilier, silver och vapen i museet. Här finns miljöer med
lanthandel, allmoge- och högreståndshem. Givetvis finns
också ett rum tillägnat Macklean.

Bild: Ronni Steinnagel

Vitsippor

SVANEHOLM – SKÅNES MÄRKLIGASTE SLOTT

Stående framför Svaneholms mäktiga tegelväggar ser
du varken spira eller torn. Snarare en borg med fyra
längor, varav den ena helt olik de andra.
Omkring 1530 sökte riksrådet Mourids Jepsen Sparre en
plats att flytta borgen Skuderup till. En holme i Svaneholmssjön blev utvald och förstärkt med ekstockar. Den nya borgen
byggdes av mursten och formades efter den tidens ideal; med
symmetri och balans. Enkla trappgavlar smyckade gavelkrönen. En lång brygga blev den enda förbindelsen med land.
Säkert och vackert!
I borgens källare fanns garnisonen inrymd, i riddarsalen på
första våningen huserade männen av stånd och på andra
våningen fanns borgsalen där damerna vistades. På den tredje
våningen fanns skytteloft med skytte- och kastgluggar för
försvar.
Vid slutet av 1600-talet skulle den omoderna renässansborgen förvandlas till barockslott i italiensk stil. Längan närmast
parken fick nytt utseende med en fem våningar hög fasad,
därav två blindvåningar. Påbyggnaden avbröts då slottsherren,
Axel Gyllenstierna, dog. Därefter har de största förändringarna skett runt om slottet. Bland annat har vallgravarna blivit
igenfyllda.
År 1934 stod grevinnan Ehrensvärd ensam och skuldtyngd.
Genom försäljning av andelsbrev, á 30 kronor/styck, lyckades
Svaneholms andelsförening köpa både slott, park, sjö och en
del skog.

EN RADIKAL FRIHERRE

TRÄDEN OCH EVIGHETEN

Se ut över kullarna – det regelbundna mönstret med
utspridda gårdar, raka vägar och åkergränser berättar
historien om slottets mest kände ägare.

Skogens jättar är småfolkets beskyddare,
både i saga och verklighet.
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Bönderna protesterade mot Mackleans nymodigheter men snart
blomstrade godset. Avkastningen steg, antalet djur
ökade, folkmängden växte
och Svaneholm blev ett
mönsterjordbruk.
Mackleans radikala idéer
spred sig och blev en jordreform kallad enskiftet. Mellan
on
:R
1803 och 1827 genomfördes
B il d
reformen i nästan hela landet. Bäst
resultat blev det i slättlandskap som Skåne.
Andra förändringar som infördes på Svaneholms gods var
växelbruk mellan olika grödor, folkskolor åt barnen och att
bönderna fick börja betala arrende med pengar istället för med
dagsverken.

Liksom alla upplysta godsägare såg Rutger Macklean till att
Svaneholm fick en slottspark. Ek- och bokträd planterades
omsorgsfullt. Nu, ett par hundra år senare, kan du ströva
under deras vida kronor och fundera över världen - ur trädens
perspektiv. Hur människan kämpar, nyttjar och skövlar generation efter generation. Medan trädet uthålligt och stillsamt
lever vidare, i näst intill en evighet. Eken är den tåligaste
kämpen och kan bli över 800 år gammal.
Varje träd befolkas av en mängd mycket små men betydelsefulla individer. Insekter, svampar, färgglada lavar och mossor.
Ju äldre och skrovligare trädet blir desto fler gäster flyttar in.
När trädet dött hålls det mångårigt gästabud bland invånarna.
Det tar ungefär lika lång tid Teckenförklaring
för trädet att förmultna som att
växa upp.

Höjdkurva, ekv. 5 m.
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Turistinformation
Information

Bilder: Irene Steinnagel

Under slutet av 1700-talet var folkmängden hög och den
skånska jorden utarmad. Största delen av skogen var fälld,
jorden odlades hårt och djuren betade ner till växternas rötter.
Landskapet liknade alltmer en öken där jord och sand drev
med vinden. Även godset Svaneholm var i bedrövligt skick,
när friherre Rutger Macklean ärvde det år 1782.
På den tiden hade Svaneholm fyra byar där godsets bönder
bodde. Varje bondgård hade ett femtiotal smala åkertegar att
sköta, på olika platser – från kärr och stenlyckor till bördigaste
slätt. Rättvist men inte rationellt!
Med hjälp av lantmätare, karta och penna möblerade Macklean
om landskapet. Jorden delades upp i 73 lika stora lotter och
mitt på varje lott byggdes en bondgård. Omkring 700 personer
tvingades flytta eller säga upp sig och byarna splittrades.
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SVANEHOLMSSJÖN – DANS PÅ NÄCKROSOR

MED BÅT OCH FISKESPÖ

Njut av sommarbalett med naturen som koreograf.
En unik sjö, mitt i odlingslandskapet, formligen sjuder
av liv – både ovan och under ytan.

Fisksamhället i sjön är på topp
och invånarna ” trivs som fisken i vattnet”.

På Svaneholmssjöns yta guppar fagra näckrosor, både vita och
gula. Ovanför dansar insekter rytmiskt. Strax innan skymning
kommer luftens akrobater vinande. Tätt över ytan jagar vattenfladdermössen de frestande insekterna.
På sina ställen vibrerar vattenytan lätt. Små grodögon på
olivgröna kroppar sticker upp. Kindpåsarna utvidgar
sig och strax utbryter en hel kör av grodsång. Du kan
höra deras nattliga serenader under
maj och juni.
Vassen vippar och vajar, som om
den fått liv. Hela flockar av rör- och
sävsångare klänger på stråna och
sätter dem i gungning.
Svaneholmssjön är en ovanlig sjö.
Den har mycket fint vatten, klart
och näringsrikt, och bebos av unik
samling individer. Alltfrån insekter,
maskar, snäckor och musslor till
olika fiskar.
Tidig
mosaikslända

I Svaneholmssjön simmar mört, sarv, abborre och gädda.
Balansen mellan växter, småfisk och rovfisk är i harmoni.
Speciellt viktiga är storgäddorna, de lurar i vassen och ser till
att de mindre fiskarna inte blir för många.
Du är välkommen att fiska i sjön, men endast från båt och
all fångst ska släppas i igen. Fiskarna har värdefulla uppdrag
att utföra. Muséet hyr ut
båt, med eller utan
fiskekort.

MÖRKRETS OCH
LUFTENS HÄRSKARE

Läskiga eller fascinerande?
Fladdermöss väcker alltid känslor.
I Svaneholm kan du se, eller höra, ovanligt många fladdermöss. Både vanliga och ovanliga, och alla är de olika. Somliga
stora, andra små som dvärgar – från 3 till 8 cm. Vissa har öron
lika stora som kroppen, de kallas långörade. En liten men
mycket exklusiv fladdermus som lever här är trollfladdermusen. Fladdermusen jagar oftast i mörkret med hjälp av ekolokalisering, ibland med hjälp av både syn och hörsel. En del
övervintrar i någon undanskymd vrå, andra flyttar söderut. För
att höra deras högre toner krävs fladdermusdetektor.

Förtrollande sländor lockar
både fladdermus och lärkfalk
att jaga över sjön.

Gul svärdslilja
- ståtlig växt i strandkanten

Vattenfladdermus

NORRESKOG – MED ANOR FRÅN 1700-TALET

ALLEMANSRÄTT OCH SKYLDIGHET

I den svenska naturen får du lov att ströva, cykla, åka skidor
eller bara vara. Men som gäst i naturen måste du visa
hänsyn. I Svaneholm finns bekväma stigar och rastplatser
iordningställda åt dig. Kom ihåg:
- plocka upp skräp efter dig
- skada inte mark, växter eller djur
- plocka gärna blommor, svamp och bär men inte de som
är fridlysta
- håll hunden i koppel så att du inte skrämmer andra
besökare och djur. Särskilt viktigt mellan 1 mars och 20
augusti då de vilda djuren har ungar.
- använd gärna våra eldstäder men se till att det inte är
fara för brand
- ställ inte engångsgrillen på bord, bänkar eller lättantändlig mark
- gå inte över tomter, åkrar och planteringar
- stäng grinden när du passerat en beteshage
- motorfordon som mopeder är tillåtna endast på bilvägar.
I naturreservat finns särskilda regler, dessa hittar du på
informationstavlor i terrängen.

Bild: Irene Steinnagel

Bilder: Ronni Steinnagel

I Norreskog hittar du några ekar och bokar med ett
speciellt ursprung. De planterades av Rutger Macklean
och är nu över 200 år gamla. Runt delar av skogen löper
jordvallar, en gång Mackleans gränser och hägnader.
Likadana finns i Hästhagens naturreservat.

Svavelticka
Lövgrodan klänger på grenar
och blad vid dammarna i
Norreskog.

Snäckor och sniglar tillhör
dem som älskar svamp.

Norreskog
ETT SVAMPRIKE UTAN DESS LIKE

För den som vill glänta på dörren till svamparnas
spännande värld är detta Skånes häftigaste alternativ.
Här finns fler svampsorter än i din svampbok. Du kan
se färgglada tickor och rariteter som oxtungesvamp,
saffransfingersvamp och apelticka.

INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA
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Följ Jaktstigen runt sjön
och låt tankarna föra
dig ett hundratal år tillbaka i tiden. Då greven
kom spatserande på
samma stig, med bössa
och hund, kanske på jakt efter söndagssteken. Stigen är
numera tillgänglig både med barnvagn och rullstol.

Bild: Irene Steinnagel

I GREVENS FOTSPÅR
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Mindre hackspett är “stor” som
en gråsparv. Den trivs bland
Svaneholms alla sumpskogar
och gamla träd.
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– serveras inte av Svaneholms Gästgifveri. Alla grodor är nämligen fridlysta i Sverige. Arten ätlig groda är sällsynt men finns
i hundratal i Svaneholmssjön.
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Området täcker ca 270 ha och ägs av Svaneholms
Slotts Andelsförening och Lunds stift. Länsstyrelsen
i Skåne län förvaltar naturreservatet Hästhagen.
Andelsföreningen äger och förvaltar slottsbyggnaden.
Vill du bli delägare i slottet?
Köp andelsbrev á 30 kronor som bevis! Minsta antalet
andelar som kan köpas är 5 stycken.
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HÄSTHAGENS NATURRESERVAT
– PELARSAL OCH BLOMSTERMATTOR

Svaneholms forna hästhage har förvandlats till en av landets
finaste ängsbokskogar. Hästhagen ingår i
natura 2000. Det betyder att skogsbacken
är internationellt utvald och skyddad.
Pampiga pelarsalar av bok välkomnar dig
året om, men när vårens mattor av vit- och
gulsippor breder ut sig är de omöjliga att
motstå. En hemtam doft av mat sprider
sig? Troligen har du råkat kliva i en matta
av ramslök.

