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Svaneholms gods                                                      
Svaneholms slott ligger i Skurups kommun. Riksrådet Mourids Jespersen 
Sparre (död 1534) lät omkring 1530 på en holme i Svanesjön uppföra två 
tegellängor med trappgavlar. Kort därefter utbyggdes anläggningen till en 
fyrlängad renässansborg, vars östra länga vid 1600-talets slut förvandlades 
till ett barockpalats av Axel Erik Gyllenstierna (1678–1751). Svaneholm 
ägdes 1782–1816 av Rutger Macklean. Macklean genomförde förutom 
enskiftet även andra förändringar på Svaneholms gods som växelbruk 
mellan olika grödor, att bönderna fick börja betala arrende med pengar 
istället för med dagsverken och folkskolor åt barnen.  
 
Här kan du ta del av en handling långt efter Rutger Mackleans tid. Det ett 
utdrag ur en inventariebok från1902-1914. Det är en bok över alla 
inventarier som t.ex. alla djur och redskap som fanns på Svaneholms gods 
under denna tid. Ett intressant historisk dokument som kan berätta lite om 
förhållandena på Svaneholm under denna tidsperiod.  Vid denna tid var det 
greve Carl Augustin Ehrensvärd som var godsherre på Svaneholms gods.  
 

Titta i utdraget ur inventarieboken och svara påföljande frågor:  

Hästar:  

1. Hur många par hästar fanns på Svaneholm 1902?  
2. Hur många hästar hade godset totalt 1902?  
3. Räkna upp namnen på 5 par hästar. 
4. Vad var den totala kostande för hästarna under 1902?  
5. Vilket år hade godset flest antal hästar? Vad var då kostnaden för 

hästarna totalt?  

Svin:  

1. I vilka olika sorters svin delades svinen in i?  
2. Hur många av de olika sorternas svin hade Svaneholm 1902?  
3. Vad var den totala kostanden för svinen 1902?  
4. Vilket år hade godset flest antal svin? Vad var då kostnaden för svinen 

totalt? 

Får 



1. Hur många baggar, tackor och lamm hade Svaneholm 1902?  
2. Vad var den totala kostanden för fåren 1909?  
3.  Vilket år hade godset flest antal får och vad var då kostnaden för 

fåren totalt?  

Höns  

1. Vilka fåglar föll under kategorin ”hönsgården”?  
2. Hur många av respektive sort hade godset 1902?  
3. Vilket år var den totala kostanden för hönsgården högst? Och vad låg 

då kostanden på?  

Stallinventarier  

1. Hur många: a. arbetsselar per häst b. lyktor c. korgar d. mjölkspannar 
e. foderkärror hade godset 1902?  

2. Vilket stallinventarie var dyrast 1902?   
3. Vad var den totala kostanden för stallinventarierna 1902?  
4. Vilket år var den totala kostanden för stallinventarierna högst?  

Diverse redskap 

1. Hur många: a. betgrepar b. järnstänger c. skogssågar hade godset 
1902?  

2. Vilket redskap var dyrast 1902?   
3. Vad var den totala kostanden för redskapen 1902?  
4. Vilket år var den totala kostanden för redskapen högst?  

 

 

 


