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Abstract: This essay deals with a harbor near Swedish castles called sea courtyards in the 
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present day. 
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1. Inledning 

’’Ett av de mest betydande verken i Svensk bokhistoria är 

Suecia antiqua et hodierna, ’’Det forna och nuvarande Sverige’’ 

Dess påverkan på senare generationers bild av stormaktstidens 

Sverige går knappast att överskatta. Initiativtagare och drivande bakom 

Suecian, som verket vanligast kallas, var Erik Dahlbergh.’’  

(Magnusson & Nordin 2015:9) 

Erik Dahlbergh föddes 1625 och dog 1703 och var den person som låg bakom Suecian. Efter 

att han hade varit generalkvartermästare under det svenska väldet lyftes han från sitt ofrälse 

ursprung till ett grevligt stånd (Magnusson & Nordin 2015:9/10). Där efter påbörjade han 

arbetet på Suecian 1661 som kom till att bli ett av Sveriges betydandesfulla verk någonsin. 

Men det kom inte utan sina problem och svårigheter då verket bedöms som opålitligt av flera 

kritiker. Då Dahlberghs intentioner inte bara var att dokumentera, utan också att propagera för 

Sverige (Magnusson & Nordin 2015:11/14). ’’Han ville höja Sverige till rangen av europeisk 

kulturnation, en ambition som i hög grad präglat verket’’ (Magnusson & Nordin 2015:14). 

I Suecian finner man hundratals olika motiv och skisser på Sveriges olika slott och palats från 

1600-talet. När man jämför de avteckningar från Suecian med slotten i nutid så finns det stora 

likheter vilket tyder på att byggnaderna är ytterst välbevarade i ca 400 år. Även parkerna och 

dess omgivningar är relativt lika så det ser ut idag förutom att flera nybyggnader eller dylikt 

har dykt upp. Men det finns något som Suecian visar som man inte kan skymta i nutiden, 

vilket är märkligt då detta ting tar en stor plats på bilderna och ser ut att vara en mäktig 

byggnad på flera slott. Den byggnaden som inte finns idag är den så kallade sjögården som 

finns avbildat längst med vattnet, en hamnsättning som oftast har två stycken hamnarmar som 

går längst med vattnet som en inhängning och en ingång längst ute. En eller flera små båthus 

brukar även finnas ovan på anläggningen. Slotten som är så pass välbevarade i nutid är det 

endast sjögården som är frånvarande från godsen.  
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1.2 Bakgrund 

Denna uppsats kommer ta fokus på sjögården som befinner sig intill vattnet på vissa av de 

slott som kom till under 1600-talet. Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras sjögården 

som en gårdsplan som gränsar intill insjö alternativt hav med kaj, sjöbodar som är skyddad, 

kan även ha en pir (SAOB, slagord: sjögård). Från ett citat av Böttiger Drottnh från 1726 står 

det: 

’’Tvenne runda flyglar eller bryggor af huggen sten med balustrader uppå skola utskjuta, som likt 

tvänne moler formera och innesluta en oval sjögård .. hvari de kungliga fartygen kunde ligga säkra 

för stormväder och sjövall (SAOB, slagord: sjögård). 

Enligt NEs uppslagsverk beskrivs sjögården som ’’Karakteristiskt mellansvenskt 

trädgårdsmotiv i barockgården. Sjögården är en mindre hamn skapad av pirer eller vågbrytare 

och ingår i barockträdgårdens axiala komposition; en av de mer uppmärksammade finns vid 

Tullgarns slott i Södermanland’’(NE.se).  

En problematik är att nästintill ingen av dessa sjögårdar finns bevarande vilket är något 

speciellt då de övriga byggnader som präglade de olika slottsgårdarna oftast är i väldigt gott 

skick och välbevarade. Tidigare forskningar om sjögårdarna är inget som man finner lätt. 

Sveriges 1600-talshistoria är däremot något som det inte saknas forskning om och detsamma 

gäller adel och dess olika slott. Men någon stor studie om sjögårdar är svårfunnet, det som 

finns är smått och endast fokuserade på en specifik sjögård eller hamnsättning intill ett slott. 

Här fattas det en studie som tar flera av de sjögårdar som ska ha existerat i en och samma 

studie vilket jag hoppas på att göra i denna uppsats. På figur 1 visas de fem stycken olika 

slotten som denna uppsats kommer att behandla. Jag har valt dessa fem eftersom deras 

sjögårdar skiljer sig åt på deras utseende samt att det finns god information om slotten då 

flesta omhandtas om bl.a. statens fastighetsverk.  
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Fig.1 Karta över halva Sverige och de slottsbyggen denna uppsats kommer belysa. © Wikipedia, 

redigerad av författaren.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen blir att förstå hur sjögårdarna har varit representativa i samband med 

adelns ceremonier och förstå dess relation till slotten. 

1.4 Frågeställningar 

*När började man anlägga sjögårdarna och varför? Kan de kopplas till samtida samhälleliga 

förändringar? Vilken funktion har de haft vid sidan av eventuella andra hamnanläggningar. 

*Har sjögården haft en ceremoniell snarare än en funktionell funktion? 

*Vilka lämningar av sjögårdarna finns? Skulle det gå att lära sig mer genom 

fältundersökningar? 

*Är Dahlberghs teckningar överdrivna eller inte, relationen mellan bild och verklighet? 

1.5 Material, metod och teori 

Det material jag kommer använda som mitt källmaterial kommer huvudsakligen bestå av 

bilder från Suecia antiqua et hodierna som översätts som ’’Det forna och nuvarande Sverige’’ 

som är flera konstverk sammanställt av Erik Dahlbergh under senare delen av 1600-talet och 

tidiga 1700-talet. På bilderna avtecknas flera av Sveriges slott så som Läckö, Skokloster och 

Drottningholm och många mer. Skälet till detta är för att detta verk är den huvudsakliga 

källan som visar på att var sjögårdarna har varit. Det är utifrån dessa bilder som jag kommer 

att huvudsakligen använda mig av. Jag kommer även använda några bilder som inte tillhör 

Suecian som också visar sjögårdar. Utifrån bilderna kommer jag studera sjögårdens utseende 

och position för att sedan sätta det i relation till andra källor vilket kommer bestå av fornsök 

(FMIS), flygbilder, textkällor om området och gamla bilder eller kartor på området. Jag har 

tagit hjälp av antikvariskt topografiska arkivet (ATA) för att gräva djupare i ämnet och hitta 

relevant information, var av statens fastighetsverk (SFV) rapporter kommer vara till stor 

hjälp. Allt detta för att få en så noga och bred information om sjögårdarna och slotten som 

möjligt och för att samtidigt förhålla mig kritiskt till mitt källmaterial Suecian.     

Jag kommer med hjälp komparativa metoder, spatiala analyser, ikonografiska tolkningar och 

fallstudier som består av både kvalitativa och kvantitativa metoder analysera mitt källmaterial 

för att kunna jämföra olika sjögårdar med varandra för att se om alla följer liknande mönster 

eller skillnader i deras utseende, placering, relation till slottsgården eller dylikt för att kunna 

få svar på de frågeställningar jag har till arbetet. 
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Det antagande jag har till sjögårdarna är att de har fungerat som en ceremoniell plats för 

finare gäster till slottsägaren där de inte har brukats för någon annan typ av verksamhet som 

förflyttning av olika varor. Därav kommer jag ha ett maktperspektiv till sjögårdarna som en 

exklusiv konstruktion för de människor som står högst i samhället och hur det har påverkat 

upplevelsen av slotten. 

1.6 Avgränsningar  

Urvalet av de sjögårdar jag valt att skriva om baseras på hur väl bra exempel de är utifrån 

Suecian där jag försöker använda exemplen som kan ses lite olika ut ifrån varandra. Det finns 

då många exempel av sjögårdar jag inte kommer diskutera i uppsatsen vilket beror på att 

arbetet skulle bli allt för stort om jag skulle välja att alla jag funnit.  

 

2. Guldåldern för adeln 

För att förstå hur den svenska adeln fick den rikedom och inflytande som de hade under 1600-

talets stormaktstid så måste man blicka bort till 1500-tals historien som förde med sig de 

byggstenar som behövdes för adelns guldålder. Sverige fick sig en ny kung Gustav Vasa år 

1523 och Kalmarunionen splittrades efter han övertog Stockholm från Kristian II. Med 

Gustav Vasa blev Sverige protestantiskt vilket ledde till att kyrkans tillgångar tillhörde 

kungamakten som stärkte den svenska staten ekonomiskt. Ett nytt skattesystem infördes vilket 

ledde till en starkare armé och flera nya borgar som byggdes. Men den största förändringen 

var att Sverige blev ett arvrike så att Vasas barn skulle ärva tronen efter hans död (T.Lindkvist 

& M.Sjöberg 2015).  

Efter att Gustav II Adolf, barnbarn till Gustav Vasa, blev kung 1611 gick han till attack mot 

de baltiska länderna vilket blev en vinst för Sveriges del och ännu mera ekonomiska tillgångar 

infördes till den svenska kungamakten vilket blev startskottet till Sveriges stormaktstid. 1600-

talet präglas av att Sveriges kungar förde krig vilket ledde till att de inte befann sig på 

hemmaplan för att styra riket. Med detta kom en förmyndarregering som en funktion att styra 

landet när kungarna var för små för att styra. Denna förmyndarregering bestod utav 

människor från högadeln och speciellt ätten Oxenstierna som dominerade den svenska 

politiken under förmyndarregeringen (Bedoire 2001:52). Detta blev tiden där Sveriges adel 

tillträdde sin guldålder där de blev rikare än aldrig någonsin och fick allt större makt och 

inflytande, med dess nya tillgångar byggdes de slott som präglar det svenska landskapet på 
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flera håll än idag. En viktig del var även den riddarhusordning som kom till kraft 1626 vilket 

fungerade som ett privilegium för adeln då de fick successivt reducerad skatt och ökad 

skattefrihet. Adeln skulle framstå som en absolut elit och fylla de poster som högsta ämbeten 

och militär ledning (Bedoire 2001:55). 

2.1 Slottsbyggen  

Som nämnts ovan så präglas 1600-talsadels historia av stora och mäktiga slottsbebyggelser 

varav många är väldigt väl bevarade fortfarande idag. En stor orsak till detta nybygge av slott 

eller säterier var den nyadling som uppstod, som Bo Eriksson uttrycker det ’’Han, vars far och 

farfar bara hade varit ’’vanligt folk’’ behövde nu hjälp till att bygga sitt adliga hus’’ (Eriksson 

2011:212). Både i städer och landsbygd fanns adeln och satsade sina resurser för att bygga 

sina mäktiga herrgårdar. Detta för att man helst skulle ha flera olika bostäder, där en skulle 

befinna sig i Stockholm och några som sommarresidens (Eriksson 2011:214). Men det kan 

tänkas att endast den rikaste högadeln hade den möjligheten, ett exempel var De la Gardie 

som inte bara hade sitt slott Makalös i huvudstaden utan även slottet Läckö i Västergötland. 

Var i Sverige där det byggdes allra mest var i trakterna runt om Mälardalen, det finns andra 

bra exemplen på 1600-talsslott utanför dessa områden men bilden blir glesare. För att lättare 

förstå varför den nya adeln kostade på sig sina nya boenden var den adelsideologin eller 

tankesätt som präglade adeln under 1600-talet Livsstil efter position vilket innebar att man 

skulle leva efter de tillgångar man hade. Att man spenderade mycket på sånt som fester, 

banketter, jakter och fyrverkerier m.m. Även detta tankesätt speglade sättet man byggde sina 

nya slott, speciellt under denna tid då barocken var det nya modet. ’’Än mer kostade all 

byggenskap. Stora herrgårdar sköt upp runt om i landet och gamla boningar byggdes om efter 

senaste arkitektoniska mode’’ (Englund 1989:70).  
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3. Gods och sjögårdar 

3.1 Exemplet Läckö slott 

Läckö slott befinner sig på 

södra delen av Vänern i 

Västergötland. Slottet var från 

början en biskopsborg med 

ursprung från medeltiden och 

grundats utav Brynolf 

Algotsson 1298. Efter att 

Gustav Vasa hade tagit 

makten i Sverige och inlett 

reformationen år 1527 så låg 

slottet i dåligt skick. Och det 

dröjde intill 1600-talet               Fig 2. Motiv av Läckö slott. Från Suecia antiqua et hodierna, KB. 

när Jacob Pontusson De La Gardie år 1615 fick ta över slottet som det fick sin betydelse 

tillbaka. Han son Magnus Gabriel De La Gardie övertog slottet 1654 och ännu mera 

renoveringar och tillbyggnader skedde. ’’Under Magnus Gabriel De La Gardies tid 

genomgick slottet en stor omvandling till barockslott och fick i stort sett sitt nuvarande 

utseende’’ (Bernspång 2008:11). Flera ombyggnationer tillkom 1752 av Carl Gustaf Tessin 

och under 1800talet stod slottet och förföll ända till 1900-talet då man återigen tog hand om 

Läckö (Bernspång 2008:11). 

Den tidperiod av slottets liv jag kommer fokusera på är under Magnus de la Gardies tid i 

mitten av 1600-talet. Bilden (se fig 2) är en teckning på Läckö slott under sent 1600-tal och 

kommer från Erik Dahlbergh bildverk. Det man ser längts till höger vid vattnet på bilden är 

sjögården som ligger på slottets östra sida vid Stallviken. Inte för att bli förknippad med den 

vänstra hamnen som är mer synlig på bilden. Sjögården existerar inte i nutid men lämningar 

ska ha funnits enligt FMIS fornsök med RAÄ- nummer 230:1 i Otterstad socknen, där man 

hittat stolpkonstruktioner cirka 70 stycken som ska bilda ett system. Detta har tolkats som 

rester från en sjögård från sent 1600-tal och platsen passar bra in på bilden ovan (FMIS). 

Hamnen till vänster på bilden heter Kungshamnen och enligt bilden består den endast av en 

stor plan brygga tillskillnad från sjögården som har ett litet båthus ovanpå sig. I första anspråk 

en relativt simpel och funktionär konstruktion, denna hamn existerar inte heller då det är 

parkeringsplatser och schaktmassor som täcker över platsen.  
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I rapporten ’’Läckö – Utkast till vårdprogram för slottets omgivningar’’ från Statens 

Fastighetsverk skriven av Gillis Åström 1998 finns goda beskrivningar om sjögården och 

kungshamnen. Hon nämner ’’På Dahlbergs avbildning förefaller det som om sjögården ligger 

strax nedanför Slottsträdgården. Troligen har Dahlbergh ritat in den där eftersom den inte 

skulle inrymmas i bilden om den redovisande i vad som sannolikt var dess verkliga läge strax 

norr om den nuvarande badstranden’’ (Åström 1998:40). Detta är en 

uppmärksamhet som stämmer om man jämför platsen där stolphål från 

sjögården har funnits till skillnad från där Dahlbergh har tecknat av 

sjögården. I dess realitet skulle sjögården ha existerat strax söder om 

man jämfört med teckningen (Se fig 3). Men oavsett så är det relativt 

nära, förflyttningen har förmodligen varit att Dahlbergh velat få med 

sjögården i hans verk.  I’’ Hamnanläggningar och skeppsbyggeri på 

De la Gardies Läckö’’ skriven av docent Ingrid Rosell finns mycket 

information angående Läckös hamnanläggningar. Hon refererar till ett 

inventarium över slottet ska ha upprättat i samband med en reduktion 

1681 som beskriver hur sjögårdens uppkomst och förfall. 

 ’’Twenne Stoora Brooar uthi Siön bygde, hwar till farkoster plägar  

lägga, den Ena medh Pelarewärk på båda sijdor, En lijten dör af                                       

pelarewärk med gång järn, till den lilla Broon, där trapporna                  Fig 3. Lämningar från  

löpa neder; den Andra Broon uthan skrank, men elleist färdig. I samma          sjögården. FMIS. 

hambn 2ne huus för farkosterne dock färdige allenast korswerket uphuget’’  

(Rosell 1994:14/15). 

Sjögården ska ha uppkommit i samband med ombyggnationer på slottet och anläggningar i 

dess närhet vid slutet av 1660-talet, och ska ha skett efter avritningar från ett 

byggnadsmemorial från 1668 och ska ha färdigställts 1670 baserat på ett brev från 

hauptmannen (Rosell 1994:15). Sjögården ska ha varit reserverad för finare gästerna med 

eleganta farkoster som skulle representera dem. I ett perfekt läge där greven De la Gardie 

kunna från sin bostadsvåning i slottets torn se ut över sin trädgård ner till sjögården där de 

finaste skeppen skulle anlända eller avgå. Där herrskapet och de mest förnäma gästerna kunde 

bekvämt gå ombord på skeppen för att möjligen åka på jakt runt om närliggande öar (Rosell 

1994:13). Hamnens liv verkar inte ha varit särskilt långt då den förmodligen ska ha börjat 

förfalla 1681 efter De la Gardie lämnat Läckö i samband med reduktionen samma år  
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(Åström 1998:40, Rosell 1994:15). Men enligt Silfverlings bild på Läckö 1734 (Se fig 4) så 

kan man se skymten av en mast intill den nedre högra sidan på bilden. Platsen där masten 

syns är vid Stallviken vilken skulle kunna tyda på att sjögården fortfarande skulle kunna vara i 

bruk (Åström 1998:40). Enligt Åström så finns dessvärre inga källor på att sjögården skulle 

finnas kvar år 1734 hon menar att stora vattenvariationer i Vänern skulle varit påfrestande för 

pålande konstruktioner så som sjögården (Åström 1998:40). 

Fig 4. Bild av Jonas Silfverling 1734 på Läckö slott. ATA. 

År 1883 ska samma plats där sjögården legat ska det ha funnits en 

båthamn och den enda hamnen i närområdet till slottet (Åström 

1998:40). Detta visar på att samma plats hade använts kontinuerligt som 

hamnanläggning ända tills 1900-talet då flera nya hamnsättningar 

tillkom. Idag syns inga spår av sjögården ovan vattenytan, men enligt 

muntliga uppgifter sägs det att rester skall synas vid lågvatten                    Fig 5. Flygfoto över  

(Åström 1998:40). Vilket man även kan skymta på fig 5.                       sjögården nutid. Eniro.                                                                                                                                                        
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Vi vänder nu blicken mot Kungshamnen som befinner sig på den vänstra sidan av bilden (Fig 

2). Eftersom sjögården vid Stallviken var reserverad till finare gäster så användes 

Kungshamnen till att frakta varor till och från slottet (Åström 1998:35). Denna Kungshamn 

har haft en längre livstid är sjögården då man ända fram till 1882 kan se hamnen på en 

ekonomisk karta över Läckö. Men någon gång efter denna tiden så har hamnen växt igen 

(Åström 1998:35). 

Från ett urklipp av en artikel från Nya Lidköpings tidning från 1916 ’’Läckö slott skall 

renoveras’’ så lyder dess första mening ’’Det är en ståtlig anblick det gamla Läcköslottet 

erbjuder då man från sjösidan glider in i den lilla provisoriska hamnen vid dess fot’’ (1916, 

Skribent okänd: Källa ATA). Under 1900-talet var placeringen utav Läckös hamn inte på 

samma plats som under historisk tid men oavsett så tror jag att känslan som denna artikel ger 

kan vara en liknade känsla som människorna som kom i land på sjögården under 1600-talet 

fick eller förmodligen ännu mäktigare.  

3.2 Exemplet Skokloster  

Fig 6. Motiv av Skokloster från Suecia antiqua et hodierna, KB. 

Skokloster slott ligger i Uppland söder om Uppsala och dess byggherre var Carl Gustaf 

Wrangel som var en utav Sveriges stormaktstid mäktigare män och mest kända svenska 

militärer. Skokloster var stormaktstidens största privata byggföretag i landet (SFV.se). 

’’Skokloster, ett gods med antal gårdar, gavs i förläning 1611 till fadern Herman Wrangel. 

Under sin livstid kompletterade han och byggde om ett äldre bestånd av den befintliga 

gårdens byggnader bland vilka ingick rester från klostertiden’’(Hildemark & Nelander 

2004:25). Efter Wrangels tid så kom familjen Brahe att ta över ägandet av slottet under början 
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av 1700-talet och de ägde slottet i ca 200 år tills von Essen tog över tills de sålde Skokloster 

till svenska staten 1967.  

Här kommer fokus vara under 1600 och 1700-talet vara då Wrangel och Brahe hade ägandet 

av slottet. På bilden av Skokloster från Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna ser vi 

tydligt sjögården ligga precis framför slottet med två stycken vattenbassänger, en med 

öppning till skeppen medans den andra är stängd (Se fig 6). I samband med sjögården finns 

även en stor byggnad som ligger i nivå till vattnet och förmodligen har varit en del av själva 

sjögården. På den platsen där 

sjögården ska ha legat enligt bilden 

så finns inga kända lämningar idag. 

Varken via fornsök eller flygfoton 

över platsen finns inga bevis som 

visar på att sjögården ska ha varit 

där eller byggnaden som ligger i 

samband med bryggorna.  Men det 

existerar ritningar från 1669 över 

konstruktionen av sjögården (se fig 

7) som har gjorts av Jean de la 

Vallée. Här ser man tydligt hur 

sjögården ska ha sett ut ovanifrån 

och är väldigt lik den bild som             Fig 7 ritning av sjögården. SFV. 

Erik Dahlbergh har gjort över Skokloster. Detta blir ju då väldigt intressant eftersom 

sjögården är inget litet projekt och det känns mest troligt att lämningar bör finnas kvar utav 

sjögården.  

I Skoklosters vårdprogram för park och trädgård från 2001 nämns det ’’I strandområdet fanns 

då förutom sjögården två stycken lastbryggor. Här fanns bl.a. också smedja, fogdebyggnad, 

brygghus, hönshus, slakthus och tvätthus’’ (Nelander & Grönvall 2001:46) med hjälp av 

bilder från 1666 och 1674. Detta säger då att sjögården även här som i exemplet Läckö inte 

har använts för fraktningen av varor utan att det istället har funnits närliggande bryggor som 

istället haft den funktionen. Och vi kan då tänka oss att sjögården likväl här har varit 

reserverat till de mer prestigefulla gästerna. Vid 1700-talets början i samband med att Brahe 

tar över ägandet av Skokloster verkar det som att flertal av de byggnader intill vattnet har 

tagits bort. Från en geometrisk karta från 1704 syns inte sjögården, men det har istället 
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kommit till en ny sjögård gjord av sten som har ersätt den förgående av trä, samt att 

lastbryggorna även dom har försvunnit (Nelander & Grönvall 2001:47). Denna nya sjögård av 

sten ligger inte på samma plats som den förra, utan strax norr om den och det finns tydliga 

konstruktioner kvar från den än idag. Från ett flygfoto över området Skokloster från nutid ser 

man tydligt hur den nya sjögården (det som finns kvar av den) ligger intill vattnet (se fig 8).  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fig 8. Flygfoto över sjögården nutid. Eniro. 

Från en bild gjord av Carl Johan Billmark från 1860 kan man se hur sjögården fortfarande var 

i användning till Skokloster som hamn. 

 

 

 

 

 

 

  

                       Fig 9. Motiv av sjögården av Carl Johan Billmark. ATA. 

Det finns även ytterligare en senare bild på sjögården där den har omvandlats till en ångbåts 

hamn till vad jag förmodar är runt 1800-talets slut eller 1900-talets början.  

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig 10. Bild av sjögården som blev en ångbåtshamn. ATA.  

Med detta bildbevis på sjögården kan man dra slutsatsen att den har haft en viktig del i 

Skoklosters historia som en hamnanläggning och har genomgått även en omvandling från 

sjögård till ångbåtsbrygga. Tills nutid där man kan se att sjöhamnen har vuxit igen och ser 

övergiven ut vilket klargör att dess funktion inte längre behövs. Kommer ta upp denna nya 

sjögård i diskussionen om man kan klassa det som en sjögård eller inte.   

Enligt statens fastighetsverks hemsida nämns det att ’’Jean De la Vallée ritade 

barockträdgården och en sjögård som aldrig förverkligades’’ (Sfv.se). Utifrån detta blir 

källorna från tidigare handlingar av Statens fastighetsverk som jag refererat till innan om 

sjögården och texten från hemsidan kompliceras bilden av Skoklosters sjögård. Detta är något 

jag kommer diskutera vidare i diskussionen. 

3.3 Exemplet Tullgarns slott 

Fig 11. Motiv av Tullgarns slott från Suecia antiqua et hodierna, KB. 

Tullgarns slott ligger i Södermanland söder som Södertälje och har en lång historik av olika 

ägare, där den första kända ägaren ska ha varit Tor Röriksson Bonde vars död var 1417 som 
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därefter präglats av flera olika ägare. Men det var förmodligen Carl Sture som lät uppföra det 

första slottet som hette Stureslottet runt 1600-talet eller sent 1500-tal vilket skulle vara det 

som finns graverat på Suecian och är bilden som syns ovan (fig 11). 1713 var det Magnus 

Julius De la Gardie som tillträdde slottet och där han rev det gamla Stureslottet och byggde 

det nuvarande Tullgarns slott mellan åren 1720-1727. Hertig Fredrik Adolf blev den nya 

ägaren 1772 då han köpte slottet och flera nya restaureringsarbeten fortlöpt tills hans död 

1803. Slottet tillföll senare kronprinsen Oscar I 1829 och ägs av kungahuset ända till idag där 

flertal olika ändringar av slottet har ägt rum (Tollstén 1993:3). 

Till skillnad från de övriga slotten så kommer jag inte att fokusera på tiden under 1600-talet 

utan snare 1700-talet i samband med ombyggnaden av slottet och framöver. Detta för att de 

källor och bilder jag har ej täcker 1600-talets tid förutom teckningen från Dahlbergs samling 

(se fig 11). Därav blir mitt fokus på tiden när slottet byggdes om. Det som gör Tullgarn till ett 

intressant exempel på sjögård är för så som slottet ser ut idag finns det fortfarande kvar något 

som kan likna en sjögård fast med en modernare stil. Till en början får vi analysera den första 

bilden från Suecian (fig 11). På bilden ser vi det gamla Tullgarns slott, några enstaka båtar 

syns på verket men glimten av någon hamn tycks inte finnas. En problematik kan vara att 

endast denna bild existerar och visar bara en del av slottet, där vi inte kan se baksidan.  

På en karta från 1757 över 

Tullgarn när det nya Tullgarns 

slottet har tillkommit ser vi slottet 

till höger av bilden. (se fig 12) 

Till höger om slottet längst 

vattnet finns det den brygga 

format som bokstaven (T) där det 

står betecknat ’’Båthus’’ längst 

ute på bryggan. Att ha ett båthus i 

samband med en sjögård är något 

som ofta förekommer på andra                                                                          

platser.                                              Fig 12. Karta över Tullgarn från 1757. ATA. 

Detta skulle kunna tolkas vara en sjögård som inte har den inhägnade formen som de 

vanligtvis brukar ha eller något av liknande innebörd. Strax ovanför slottet så går det ut en 

liten brygga som har beteckningen ’’fiskebod’’. Här kan det då tänkas som exemplet Läckö 

att den brygga med ett båthus kan vara reserverad för de gäster som är av finare stånd det vill 
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säga slottsherrens gäster. Den andra bryggan som det står fiskebod på kan ha varit där man 

fraktar varor till slottet. Detta är något som jag inte sitter på skrifta källor om och jag är väl 

medveten om att denna tolkning på Tullgarns sjögård inte behöver vara sanning.  

I dag så ser bilden över 

Tullgarn något annorlunda 

ut från tidigare bilder, 

intill sjösidan ser vi en 

tydlig inhägnad vad som 

kan ses som en sjögårds 

liknande konstruktion. 

(Fig 13) Enligt NEs 

definition av sjögård som 

jag tidigare refererat till 

nämns det att Tullgarn 

skulle vara en av de mest 

uppmärksammade 

sjögårdar vi ska ha i landet 

samt att den fortfarande 

finns kvar till skillnad från    Fig 13. Flygfoto över sjögården i nutid. Eniro. 

andra exemplen där de är borta. Eftersom NE tolkar detta som en sjögård väljer jag att se den 

som en sjögård också men av ett udda slag. Denna sjögården är en mycket senare 

konstruktion som förmodligen kom till under kronprinsen Oscar tid under 1800-talet. Enligt 

en rapport från statens fastighetsverk nämns det ’’1844 – Kung Oscar lät bygga en appareille 

på slottets sjösida, arkitekten var Georg Theodor Chiewitz’’ (Tollstén 1993). En ’’appareille’’ 

är ett franskt ord som översätts som segel på svenska och måste vara den nuvarande sjögården 

som finns på Tullgarn som syftas på. Om så inte var fallet finns bland källorna från Tullgarn 

inget som berättar om framkomsten av konstruktionen. Samt att den skulle vara byggd på 

slottets sjösida och att översättningen är segel som har något med båtar att göra, så bör det 

vara mest rimligt att sjögården är det som syftas på. Sjöingången på sjögården är vad det ser 

ut att vara väldigt smal som gör det inte sannolikt att den var konstruerad för att kunna ta 

emot några större båtar. Vilket gör den till något udda exempel och förmodligen endast finns 

där för att vara estetiskt snygg till slottsgården.  



17 
 

3.4 Exemplet Drottningholm 

Fig 14. Motiv av Drottningholm från Suecia antiqua et hodierna, KB. 

Drottningholms slott ligger på ön Lovön i Mälaren i Uppland Stockholm och är ett av 

Sveriges mest välbevarade slott. Detta ledde till att slottet blev med i Unesco:s världsarvslista 

år 1991 som det bäst bevarande exemplet på ett kungligt slott från 1700-talet i Sverige som 

även är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från den tiden. Innan det slott som 

vi kallar Drottningholm fanns det en tidigare byggnad vid samma namn som uppkom under 

sent 1500-tal som Johan III lät uppföra till sin drottning Katarina Jagellonika. Detta slott 

brann sedan till grunden 1661 vilket ledde till en start för bygget av det slott vi har idag. Vid 

den tiden 1661 så köptes slottet av drottningen Hedvig Eleonora och hennes arkitekt 

Nicodemus Tessin d.ä. startade arbetet på slottsbygget året därpå. Drottningholm blev byggt 

efter barockens ideal och med en stor inspiration från det franska slottet Versailles. Slottet 

förblev ett slott för drottningar tills år 1777 då den svenska staten inlöste Drottningholm och 

Gustav III bebodde slottet och än idag så bor kungafamiljen på Drottningholm. 

Fokus här blir bebyggelsen av Drottningholm under 1600-talet då Tessin var arkitekt för 

bygget med anledning att i samband med bygget ska det ha varit en sjögård som har existerat 

enligt Suecian. Från bilden av Erik Dahlberghs samling (se fig 14) ser vi Drottningholm slott 

från ett sjösidoperspektiv. Det första som syns förutom de båtar som är inritade är en sjögård 

som sträcker sig med två stycken armar i varsin halvbåge längst med vattnet. Sjögården ser ut 

att vara byggd av trä och ha två stycken byggnader i mitten på varsin arm som jag väljer att 

benämna som båthus. I relation till slottet ser sjögården ut att vara väldigt stor då den i bredd 



18 
 

ser nästan ut att vara lika stor som själva slottets bredd och längst intill marken syns det en 

bred trappa som uppgång från vattnet.  

Från ytterlige en bild 

från Suecian ser vi 

Drottningholm från två 

andra vinklar (se fig 15). 

Denna bild heter översatt 

till svenska ’’Drottning-

holm från öst till väst’’ 

vilket måste vara helt fel 

då bilderna är målade 

från ett perspektiv norr 

och söder ifrån. Men 

oavsett kan vi skymta 

sjögården från den  

övre bilden som är från       Fig 15. Motiv av Drottningholm från Suecia antiqua et hodierna, KB. 

norr på den vänstra sidan av slottet. Från detta perspektivet ser sjögården något mindre ut till 

skillnad från bilden från sjösidan. Den nedre bilden som visar slottet från ett perspektiv 

söderifrån visar på något intressant, det som visar sig till den nedrehögra sidan av bilden är 

två stycken fartyg som befinner sig i en vattenbassäng omringad av en liten murliknade 

konstruktion som inte tillhör själva sjögården. Från en 

karta av Nicodemus Tessin d.ä. på Drottningholm kan 

man skymta vad som skulle kunna föreställa denna andra 

hamningången till slottet längst ned på bilden (se fig 16) 

Om man jämför de två bilderna fig 15 och fig 16 så 

skulle platsen för den andra hamnen passa då båda är 

ritade strax söder om slottet. Baserat på detta så har 

Drottningholm två stycken hamnar intill sig där 

sjögården är den större hamnen och ligger så man lätt kan 

se hela slottet om man skulle segla in i hamnen och vad 

jag antar som på andra sjögårdsexempel har använts för 

gästerna till slottsägaren.                                                   Fig 16. Karta över Drottningholm, ATA. 
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Detta skulle då kunna betyda att den andra mindre hamnen intill den södra sidan kan ha 

använts för fraktning av varor eller dylikt. Speciellt eftersom Drottningholm endast på denna 

tid nåddes med båt. ’’Ursprungligen nåddes slottet med båt då det ligger längst segelleden 

från Stockholm’’ (Wiebull & Schwanborg 2012:16). Och det dröjdes ända tills 1780 för att en 

broförbindelse kom till. Detta måste menas att det enda sättet att ta sig till Drottningholm var 

via sjös. Där av måste båtförbindelsen varit väldigt viktigt under de 100 åren som det inte 

fanns någon bro till Drottningholm.  

Året 1939 den 14 november var 

vattnet i Mälaren så lågt vilket gjorde 

att lämningar från Drottningholms 

sjögård kunde ses från vattenytan. 

Flera stolpar från sjögården stack upp 

vilket syns på fig 17. Detta är då ett 

strålande bevis på att sjögården ska ha 

existerat på den plats där de äldre 

bilderna visar att den skulle ha funnits. 

Bo Gunnar Lindgren skrev en rapport 

rörande dessa rester år 1940. Han 

skriver ’’I vilken mån detta  

ståtliga hamnanläggningsprodjekt            Fig 17. Bild från sjögårdens lämningar, ATA.  

realiserade vid utförandet har hittills ej kunnat erfaras. Enligt Wollin…. Påbörjades arbetena 

med sjögården redan på 1660-talet och forgingo de följande åren åtminstone fram till 1688, då 

de för en tid synas ha avstannat’’ (Lindgren 1940:5). Baserat på de stolpar som synes menar 

Lindgren på att hamnen måste ha sett simplare ut jämfört med Dahlberghs bilder och att den 

aldrig blev en fullbordad enhet (Lindgren 1940:6-7). Han avslutar med ’’Det kan anses som 

fullt säkert, att båda hamnarmarna kommo till utförande i hela sin avsedda längd, åtminstone 

vad som gäller grunden eller stommen’’ (Lindgren 1940:9). Baserat från Lindgrens rapport 

ska båda sjögårdsarmarna ha existerat på sin plats men att den aldrig blev komplett utförd till 

Tessins ritningar och att arbetet på sjögården tog stopp år 1688. 
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3.5 Exemplet Karlbergs slott 

Fig 18. Avbildning av Karlbergs slott från Suecia antiqua et hodierna, KB. 

Karlbergs slott ligger intill Karlbergssjön i Uppland, Solna kommun och har liksom andra 

svenska slott präglas av olika godsägare och ombyggnationer. Under medeltiden fanns i detta 

område tre små mindre byar som senare under 1600-talet kom att tas över av Gustav II Adolfs 

halvbroder Karl Karlsson Gyllenheim som byggde ett säteri av dessa gårdar och platsen blev 

kallad Karlberg. År 1630 stod slottet färdigbyggt, 20 år senare dog Karl Gyllenheim och 

slottet stod övergivet intill 1669 då Magnus Gabriel de la Gardie köpte Karlberg och flera till 

och ombyggnader påbörjas (Skribent okänd, Rapport Fortifikationsverket 1984:1). I slutet av 

1670-talet var arbetena på slottet slutförda och slottet ser ut som bilden ovan från Suecian (se 

fig 18). Under denna tid överväger även de la Gardie att lämna slottet på grund av 

ekonomiska svårigheter vilket han sedan gör 1684 då han säljer det till Johan Gabriel 

Stenbock som i sin tur 4 år senare säljer det till kungamakten (Skribent okänd, Rapport 

Fortifikationsverket 1984:3). Efter att kungahuset har ägt slottet i nästan 100 år så tar 

krigsakademin över Karlberg 1792 och flertal byggnader och ombyggnader av slottet och 

slottsgården gjordes (Berg 1986:15). 

I detta exempel kommer fokus på sjögården vara under den tid då de la Gardie gjorde sina 

ombyggnader om slottet för att det är under denna tid där vi kan se en sjögård från Suecia 

verket. Vi vet med säkerhet att det inte har funnits en där från när Karl Gyllenheim var 

godsägare till slottet från en annan bild av Karlbergs slott av Erik Dahlberghs Suecia där en 

sjögård ej går att skymta. (Kommer inte visa bilden. Finns på KB.se för den som är 

intresserad) Sjögårdens position enligt bilden (Fig 18) är placerad precis framför slottets 

sjösida och är konstruerat av vad som ses ut att vara i trä, där först två raka bryggor går ut 
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med varsitt båthus ovanpå, sedan går bryggorna in mot varandra tills de sedan bildar två 

stycken halvbågar som går in mot 

varandra. Ovan på dessa böjda 

bågsformade-bryggor befinner sig 

en liten slussbroliknade 

konstruktion. Figur 19 visar på en 

ritning av denna sjögård och 

överensstämmer med den som finns 

på Suecian väldigt bra.  

Om man ska försöka finna andra 

hamnanläggningar eller uppgångar 

från sjösidan så avslöjar Erik 

Dahlberghs bild två stycken väldigt    Fig 19. Ritning av sjögården, ATA. 

små trappor intill varje sida längst 

med sjöterrasen, se fig 20 som visar 

en av dem på högra sidan av bilden 

från Suecian. Om jag då ska se 

denna sjögården som tidigare 

exempel där den endast tillträddes 

av godsägarens gäster passar den 

mindre trappuppgången (se fig 20) 

perfekt som en kompletterade 

byggnad för de skepp som förde 

varor till slottet.  

                                                                          

                                                             Fig 20. Trappor längst med terrassen, från  

                                                                  Suecia antiqua et hodierna, KB. 

Dessvärre i detta exempel verkar det som att sjögården aldrig kom till att bli realiserad liksom 

andra delar på slottet om man utgår från Erik Dahlbergs bild. ’’Sjögården kom dock aldrig till 

utförande och inledningen av parterrerna norr om slottet fick något annorlunda utformning 

liksom parterrerna väster och öster om slottet’’ (Andersson 2011:27). Mer om detta kommer 

jag att ta upp i diskussionen. Att en konstruktion intill sjösidan av slottet inte blir av är något 

som Karlbergs slott har ytterligare exemplen av. När slottet blev omvandlat till en krigsskola 
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så finns det en planritning av C C Gjörwell från 1793 där han har ritat in en rundad kaj på den 

plats där sjögården skulle ha legat. Denna rundande 

kaj kom dessvärre inte heller att bli realiserad. (Se 

fig 21) Det enda som verkar ha existerat på platsen 

under alla år som Karlbergs slott har funnits är en 

enklare brygga som har varit på samma plats 

framför slottet mot sjösidan kontinuerligt längst 

med alla århundraden. Figur 22 visar på hur denna 

simplare konstruktion av brygga ska ha sett ut.          

     Fig 21. Teckning på rundad kaj från C C                                         

.    Gjörwell 1793. 

 

 

 

 

 

fig 22. Uppmätning av Kortman 1699 över Karlberg. 
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4. Ägarna av godsen: adelsmannen och adelskvinnan 

Vilka var det då som ägde och lät bygga alla dessa ståtliga byggnader och som bebodde 

palatsen, de som styrde och ställde. Svaret är ju självklart de adelspar som ägde platsen och 

alla dess tjänare som befann sig till att göra livet något lättare för godsägarna. Tidigare i 

uppsatsen har jag huvudsakligen fokuserat på sjögården, här ska jag försöka sätt sjögården 

tillsammans med de människor som styrde och ställde på platsen. Till detta kommer jag att ta 

hjälp av boken Stånd och genus av Kekke Stadin som ger oss en bra inblick på hur det var att 

leva som en adelsman eller adelskvinna under Sveriges stormaktstid.  

Man kan säga att de finns två olika skiften i adelshistorien om hur en ideal adelsfamilj ska 

leva, den ena under av 1580-talet fram tills 1660-talet då det blev ett annat skifte. Under 

1580-talet skrev greve Per Brahe d.ä en så kallad Oeconomia som berättar att en adelsman 

alltid ska arbeta civilt eller militärt och att man aldrig ska vara så hemkär att man inte skulle 

ställa upp på dessa arbeten. När man väl var hemma ska man ägna sig åt att läsa juridik eller 

historia vilket skulle leda till att man blir en bättre statsman. Sitt godsinnehav skulle vara den 

ekonomiska grunden till familjen och det enda rimliga sättet att ha sin försörjning på (Stadin 

2004:98-99). 

80 år senare 1660 kom Schering Rosenhane att skriva sin egna Oeconomia vilket såg något 

annorlunda ut tillskillnad från Per Brahes. Att ha fortsatt intresse för kunskap och god 

hushållning var något han belyste men för den som istället ville befinna sig i städer eller vid 

hovet skulle inte syssla med god hushållning utan istället leva på sin lön eller förmögenhet. 

Detta gjorde att det inte längre var godsinnehavet som skulle vara den enda källan till 

försörjning längre (Stadin 2004:99). Detta blir väldigt sammankopplat med de historiska 

händelser som präglar 1600-talets tid då allt mer adelsfolk fyllde flera funktioner runt om i det 

kungliga hovet, vilket även öppnade upp hovet som en karriärs-möjlighet för ett livstidsarbete 

(Stadin 2004:106).  

När allt mer av adelsmännen befann sig i statlig tjänst istället för att vara på hemmaplan kom 

adelskvinnorna att ta över rollen som skötare av egendomarna för all administration (Stadin 

2004:143). ’’Adelsfruns förmåga att sköta sina uppgifter ansågs vara av största betydelse för 

hushållets välmåga’’(Stadin 2004:147). Adelsfrun får nu en väldigt stor roll över hur godset 

ska styras och ställas, där några av hennes huvuduppgifter var att ansvara för trädgården, 

bjuda in släkter och vänner till hushållet vilket även gjorde att husets rykte och heder var 
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sammankopplat med hur vida hennes gästfrihet och förmåga att bjuda på det bästa (utan att 

slösa) kom till att bli adelskvinnas uppgift (Stadin 2004:148). Det som hustrun inte ansvarade 

för var byggnationer och restaureringar av slottet, detta föll på husfaderns axlar (Stadin 

2004:147). Men alltid såg inte bilden ut så här som exempel Hedig Eleonotra som var 

’’byggherren’’ över Drottningholm vilket visar på att adelsfrun/kvinnan kunde ha väldigt stor 

makt över slottens konstruktion vilket gör att könsrollerna inte var lika stereotypa som under 

1800-1900 talen. 

Stadin nämner att det var adelshustrun som var den person som hade uppgift att bjuda in 

gäster till godset och att bjuda på det bästa, med att ’’bjuda på det bästa’’ vill jag även tro att 

ge den bästa upplevelsen har samma viktighet. Sättet jag försöker tolka sjögården som en 

ceremoniell del för godsägarnas gäster vill jag tyda på att anträdda via sjögården skulle vara 

avsedd för att ge gästerna den bästa upplevelsen redan innan man har satt sin fot på land. Och 

den gestalt som hade den ledande roll i samband med detta bör iså fall utifrån Stadins bok 

vara adelshustrun.  

’’Jacob De La Gardies slott Makalös i Stockholm – Det var något extraordinärt och storslaget. 

Gästerna anlände med båt och lade till direkt vid det magnifika huset där en stentrappa förde dem in i 

en lika praktfull byggnad i flera plan med utsikt mot slottet. En utomordentlig plats för officiella fester 

med utländska gäster och höga dignitärer och nattliga evenemang för speciellt utvalda’’ (Eriksson 

2011:212). 

Detta citat från Bo Erikssons bok är något som jag valt att plocka ut för att illustrera på ett 

ungefär hur det kan ha setts ut på andra liknade platser om man byter ut stentrappan till en 

sjögård. 

 

5. Resultat och diskussion 

Mitt syfte med uppsatsen var att utifrån sjögårdarna få en förståelse hur palatsen i stort har 

fungerat och dess funktion i samband med adelns ceremonier. Till detta gav jag mitt material 

fyra stycken frågeställningar för att kunna få en djupare förståelse till sjögårdarna. Efter min 

analys av de fem exemplen jag tagit fram så ger var och en av sjögårdarna en olika bild på hur 

de kan ha fungerat på sin respektive plats vilket gör att den övergripande bilden av sjögårdar 

kan se något olika ut, samt att det finns exemplen där den aldrig kom att bli färdig. Jag 

kommer här att diskutera varje frågeställning för sig för att sedan föra en diskussion. Efter det 

förhoppningsvis ge en helbild på hur man kan tolka och förstå sjögårdarna.   
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5.1 Anläggningen av sjögården när och varför samt funktion 

När sjögårdarna blev anlagda verkar vara runt åren 1660-1670. Från de två exemplen Läckö 

och Drottningholm vi vet att sjögården har med all säkerhet funnits utifrån lämningar från 

sjögården. Men när det kommer till Skokloster och Karlsberg kan endast ritningar på 

sjögården finnas men dessa ritningar kommer från åren 1660-1670 så utifrån detta kan jag 

säga att mellan dessa åren var det då sjögårdarna som ett fenomen kom till att bli en del av 

Sveriges slottsgårdar. Det utstickande fallet blir Tullgarns slott som inte följer samma årgång 

som de andra eftersom dess sjögård är en modernare konstruktion som kom till under 1800-

talet. Varför sjögårdarna kom till att existera på svenska slott under denna period var för den 

svenska adeln var som mest förmögna under dessa år. Restaureringar och ombyggnationer av 

gamla slott till den nya barockstilen var det nya modet och med det följde tillkomsten av 

sjögårdarna längst med sjösidan av slotten. När jag har undersökt slotten med hjälp av 

Suecian har jag letat efter närliggande alternativa hamnanläggningar intill slottsgården och det 

resultat jag funnit var att det har existerat närliggande hamnanläggningar på alla de slotten jag 

undersökt. Därav drar jag en slutsats att sjögården måste ha varit till för att endast vara 

reserverad till slottsägarnas gäster medan närliggande hamnanläggningar som har en mer 

simplare konstruktion har varit hamnen för olika verksamheter istället. Denna teori starks 

även med det som Rosell har skrivit om Läckö slott, och det förklarar även varför det skulle 

finnas alternativa sjövägar till slotten.  

5.2 Ceremoniell snarare än en funktionell funktion 

Att sjögårdarna har haft sitt syfte tillsammans med adelns ceremonier som fest eller bjudning 

etc. snarare än en funktionell funktion där man har bedrivit någon form av verksamhet finner 

jag högst troligt. Placeringen utav sjögårdarna ligger på att en perfekt plats i symmetri med 

slottet vilket gör det till den ideala platsen att gå in land för att direkt mötas utav slottet 

(Läckö blir undantaget) hädanefter förmodar jag att gästerna kanske tar sig en matbit eller 

något att dricka i själva slott för att sedan på andra sidan av slottet möts av den mäktiga 

barockträdgården som sträcker sig ut över borggården. Det var då som tidigare konstaterat 

adelsfrun som var den personen som hade i uppgift att bjuda in till festligheter och allt som 

hörde där till. Hon var även den personen som var nära kopplad till trädgården och här vill jag 

även tro att hon var nära kopplad till även sjögården, då både trädgården och sjögården ska ha 
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varit konstruerade med tanke av en upplevelse vilket kan kopplassamman med ceremonier. 

Vilket i så fall gör att adelsfrun förmodligen har haft lika stort ansvar till sjögråden som hon 

har haft när det kommer till trädgården. 

5.3 Vilka lämningar finns 

På dessa fem slott som jag har valt att kolla närmare på så finns det tydliga lämningar av 

sjögården från Läckö och Drottningholm där man har funnit stolpar från sjögården. Karlbergs 

slott fick aldrig en sjögård vilket gör att man kan utesluta det slottet att leta efter lämningar. 

Skoklosters sjögård blev likväl där aldrig realiserad vilket man kan då utesluta att finna 

lämningar på den platsen, här räknar jag inte med den senare hamnsättningen i sten som 

fortfarande finns kvar. Det slott som man skulle kunna göra en fältundersökning är Tullgarns 

slott för att se om lämningar från den brygga som syns från 1700-tals kartan finns på platsen 

för att kunna konstatera om den tidigare hamnanläggningen har funnits på platsen vilket 

skulle kunna öppna upp en ny historia om slottet. Fältundersökningar skulle kunna göras på 

andra sjögårdar som jag inte har belyst i denna uppsatsen då det finns ett dussin till exempel 

på svenska slott från 1600-talet där man kan utgå från Suecian. För att nämna några av dessa 

sjögårdar som jag inte har skrivit om. Kägleholm, Näsby slott, Steninge slott, Sundbyholm, 

Tuna slott, Wrangelska palatset och Öster malma för att nämna några. Fältundersökningar på 

dessa platser skulle kunna ge en bredare bild på adelns liv och dess slott under tidigmoderntid.  

5.4 Är Dahlberghs bilder överdrivna? 

Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna är utan tvekan ett viktigt och imponerande verk 

från 1600-1700-tals Sverige som ger oss en inblick på hur tidigmoderna Sverige såg ut på 

vissa dalar. Att ha Suecian som en utgångs punkt och empiri i en uppsats som denna funkar 

helt perfekt att ta avstamp i. Men det kan självklart uppstå svårigheter med det också, och när 

det kommer till sjögårdarna som finns avtecknade så får man väldigt olika resultat beroende 

på vilket slott man undersöker. I vissa fall stämmer bilden från Suecian bra överens med 

verkligheten som Läckö och Drottningholm. Skokloster och Karlberg är dock två exemplen 

där Suecian visar två sjögårdar som aldrig kom att bli och där med kan man konstatera att 

verket inte visar en verklighetsbaserad bild av platserna. Därav så kan Suecian funka som ett 

källmaterial till en sådan här uppsats men man måste vara kritiskt ställd till bilderna då de inte 

alltid återspeglar en verklighetsenlig avteckning på motiven. Detta kan då bero på att 

Dahlbergh ville återskapa en förskönad bild av verkligheten.  
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5.5 Diskussion  

Längst med uppsatsen om de olika sjögårdarna kan man tyda att alla sjögårdar inte ser sig lika 

ut och har var för sig en olik historia. De mönster som går att tyda är alla sjögårdar har 

tillkommit i ungefär samtida tid och dess syfte ska ha varit detsamma. Men flera olika frågor 

har även kommit till under undersökningen som jag vill belysa i detta kapitlet. För att först 

ställa sig kritiskt till Suecian där sjögårdarna syns på bilderna men inte kommit till att byggas 

i verkligheten, varför skulle man teckna in något som aldrig kom att bli byggt. De teorier jag 

tycks finna i detta är att man aldrig kom till skott för att färdigställa bygget av sjögården, 

speciellt eftersom på både Karlbergs slott och Skokloster finns ritningar på hur sjögården 

skulle se ut som stämmer bra överens med det som finns avbildat i Suecian. Ekonomiska 

svårigheter skulle kunna vara ett enkelt svar på denna fråga speciellt när det kommer till 

Karlbergs slott där historiska källor nämner att Magnus Gabriel de la Gardie var tvungen att 

sälja slottet på grund av ekonomiska svårigheter vilket kan ha gjort att sjögården inte kom att 

bli byggd. Men att Dahlbergh ändå valt att rita med sjögårdarna för att framhäva en förskönad 

bild av slotten.  

Jag vill även diskutera skoklosters sjögård i detta kapitel. Det som Statens fastighetsverk 

nämner att den original sjögård som syns på Suecian aldrig blev byggt är rimligt då ett sådant 

stort projekt bör rimligtvis finnas några lämningar ifrån, men när det kommet till den senare 

sjögården av sten som fortfarande finns kvar vill jag säga att det inte bör klassas som en 

sjögård vilket Statens fastighetsverk väljer att göra. Det bör mer rimligtvis bli kallad en hamn 

då jag inte anser att anläggningen har de imponerade bygget som en sjögård har. Den ser helt 

enkelt för simpel ut, samt att placeringen av hamnen ligger inte på en sådan position där man 

bemöts direkt av slottet vilket gör att man tappar ’’wow’’ upplevelsen om man skulle stiga 

iland i den hamnen. Här med vädjar jag till Statens fastighetsverk att inte benämna denna 

hamnanläggningen som en sjögård då den inte fyller den struktur som en sjögård gör. 

Lindgrens rapport angående de rester från Drottningholms sjögård nämner han att sjögården 

aldrig skulle ha blivit komplett utförd. Vilket är ett påstående jag har svårt att förstå hur han 

kom fram till den slutsatsen. Lämningar från båda sjögårdsarmarna finns där vilket är ett bevis 

till att sjögården har funnits på sin plats, sen utöver det vare sig vi vet om sjögården blev 

komplett eller inte kan vi rimligtvis inte veta eftersom den inte finns kvar idag där endast 
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stolpar finns lämningar ifrån. Därav finner jag Lindgrens slutsats något svårt att köpa 

eftersom vi inte kan veta om sjögården blev komplett eller inte.  

För att återgå till syftet med denna uppsats att utifrån sjögårdarna förstå hur platsen i stort har 

fungerat i samband med adelns ceremonier. Vill jag tolka sjögårdarna utifrån mitt resultat som 

en viktig bebyggelse för den svenska adeln under tidigmoderntid vi samband med ceremonier. 

Utifrån den information jag har presenterat tyder det mesta på att sjögården skulle ska varit 

konstruerade för detta syfte där inget talar emot den teorin, speciellt eftersom alternativa 

sjöuppgångar har funnits på platserna. Även de fall där sjögården inte ska ha existerat har en 

alternativ uppgång ändå varit avtecknat i Suecian som exemplet Karlberg. Jag är medveten 

om att det förmodligen kan finnas andra sjögårds exempel som kan tala emot det jag har 

presenterat i denna uppsats, men jag anser ändå att baserat på det resultat jag har presenterat 

hittat ett sätt hur man kan tolka sjögårdarna. En fråga som jag fortfarande inte kunnat lösa är 

varför sjögårdarna inte blev bevarade och varför de kom att tas bort från svenska slottsgårdar. 

Kanske blev det omodernt eller så var ångbåtshamnen det nya modet som ersatte sjögården. 

 

6. Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om sjögårdar som är en hamnsättning intill 1600-tals slott. Dessa 

sjögårdar är inget som är bevarat i nutid, därför blir utgångspunkten att finna dessa sjögårdar 

från ett verk av Erik Dahlbergh som heter Suecia antiqua et hodierna som visar flera utav 

Sveriges slott. På dessa teckningar finns sjögårdarna med på flera av slotten och syftet med 

uppsatsen är att förstå sjögårdarna i samband med adelns ceremonier och dess relation till 

slotten. Uppsatsen behandlar fem stycken olika svenska slott som har en sjögård intill sig 

enligt Suecian. Analysen består mycket av olika bildmaterial av slotten och dess sjögårdar 

samt olika textkällor från både historiska källor och rapporter för att kunna få en helbild av 

hur slottets historia har setts ut. Lämningar av sjögårdar visas i uppsatsen på de platser man 

funnit dem och det diskuteras även hur vida Suecian är den trovärdig källa att använda. Det 

som resultatet visar är att sjögårdarna har varit reserverade för slottsägandens gäster som en 

plats att stiga i land på, som ett välkommande till slottet och den ceremoni eller festen som 

godsägaren har bjudit på.  
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