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Omslagsfoto: Balustrad åt öster efter rengöring. Balusterdockorna av keramiskt material har 
tidigare varit tunt överslammade för att anpassas till de cementputsade plintarna samt överlig-
garna av grå kalksten. 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 
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Ystad kommun i Skåne län 

Skiss över Marsvinsholms slott hämtad ur bidragsansökan. Röda markeringar visar balustrader som åtgärdats 2008.  

  Entréaltan 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Rengöring, säkringslagning och renovering av balustrader utmed vallgrav samt på 
tak. Arbetena har berört balusterdockor av såväl keramiskt material som gjutna av 
cement, samt murade plintar och sockelpartier, putsade med cement. Överliggare 
respektive delar av sockeln utgörs av kalksten och åtgärdas i kommande etapp. I 
avvaktan på detta har lösa partier i balustradernas kalkstensöverliggare säkrats 
med träplankor och buntband enligt anvisningar. Härutöver har även putslagning 
samt utbyte av enstaka tegelstenar utförts på skorstenar, plintar och praktgavlar i 
anslutning till tak. 
 

Administrativa uppgifter 

Objekt Marsvinsholms slott 
Socken Balkåkra 

Kommun Ystad 
Arbetshandlingar  2001-08-30, Skadeinventering och åtgärdsförslag för 

balustrader på slottet och längs vallgrav, Restaurator 

AB. 
 2007-09-17, Balustrade renovation offer, J Kozlowski 
Länsstyrelsens beslut 2008-04-07, dnr 434-57112-07 

Byggherre/beställare Tomas Iacobaeus, Marsvinsholms Gård AB 
Byggledare Björn Bjelke-Holtermann, Restaurator AB 
Entreprenörer KJK Bygg HB 

Antikvarisk kontrollant  Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
Byggnadstid  maj-okt 2008, restarbeten utförda under 2009 
Bidrag till kulturmiljövård 90 %, 199 000 kr 

Slutbesiktning 2008-10-13 
Efterbesiktning 2009-08-06 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Den ursprungliga renässansborgen uppfördes på 1600-talet av länsherren Otto 
Marsvin. I slutet av 1700-talet residerade här greve Eric Ruuth, även ägare till 
flera andra gods samt Höganäs stenkolsverk. Som så många andra av de skånska 
slotten, genomgick Marsvinsholm en omfattande förändring vid 1800-talets mitt. 
Dåvarande ägaren Jules Stiernblad anlitade den danske arkitekten Gottlieb Bin-
desbøll, som emellertid dog 1856 varför projektet till stora delar slutfördes under 
ledning av Christian Zwingmann. Förutom det vallgravsomgärdade slottet, flan-
kerat av två flyglar, lusthus och romantisk park, ingår i miljön ett stort antal eko-
nomibyggnader och flera bostadshus för gårdens tjänstefolk.  
 
 

 
Marsvinsholms slott avfotograferat och publicerat i verket Svenska slott och herresäten från 1909. 
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Samtliga byggnader i den enhetliga 1800-talsmiljön präglas av tidstypisk modern 
Christian IV-stil (nyrenässans, även kallad Rosenborgsstil). Kännetecknande är de 
röda tegelfasaderna med riklig användning av sandstensornament i fönsterom-
fattningar, gesimser, portaler och volutgavlar. Detta är samtidigt den industriella 
imitationens guldålder varför användandet av sandsten i sig inte var det efter-
strävansvärda, inte minst för att hålla nere priset. Ornamenten kunde lika gärna 
vara gjutna av cement eller utgöras av keramiska produkter. Av intresse i sam-
manhanget är att Höganäsbolaget 1856 anställde dansken Ferdinand Ring för att 
göra modeller till bl a just byggnadsornament, en produktionsinriktning som 
fanns kvar fram till 1880-talet. Ett typiskt exempel på en sådan arkitekturdetalj är 
balusterdockor till balustrader.  

Domen mot det myckna användandet av ornament kom ganska snart, inte 
minst sedan man sett hur materialen åldrades. I Svenska slott och herresäten utgiven 
1909 skriver August Hahr: I allmänhet har vid denna för nu snart sextio år sedan företag-
na restaurering slösats med alldeles för mycket detaljer. I beskrivningen omtalas vidare, att 
slöseriet möjliggjordes tack vare att samtliga balusterkolonner götos i billig cement. 
Uppgiften om att den renässansartade utsmyckningen utfördes i cement upprepas 
i Slott och herresäten i Sverige från 1966, att en stor del av ornamenten utgörs av ke-
ramiska byggnadselement tycks inte ha varit av intresse.  

Det tycks alltså endast finnas belägg för att balusterdockorna till räckena ur-
sprungligen var gjutna i cement. Som exempel på användning av cement i bygg-
nadsverk är Marsvinsholms slott mycket tidigt och därför teknikhistoriskt intres-
sant. Det förekommer dock en hel del byggnadsornament utförda i keramiskt 
material som mycket väl skulle kunna härröra från restaureringen på 1850-talet, 
till exempel praktgavlarna. Balusterdockorna av keramik antas ha tillkommit vid 
senare reparationsarbeten. Huruvida dessa från början varit målade eller alltid 
framträtt i obehandlat skick har inte tidigare undersökts.  

Marsvinsholms slott ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövår-
den. Uttryck för riksintresset är bl a: Slotten – alla med medeltida ursprung – men med 
av 1800-talet präglat 1800-talet präglat byggnadsbestånd /---/ det renässansinfluerade Mars-
vinsholms slott från 1850 uppfört [sic] efter ritningar av Ch F Zwingman samt ett stort omgi-
vande komplex av ekonomibyggnader och arbetarbostäder i Christian IV-stil samt tillhörande 
allésystem och parklandskap samt vallgrav. 
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Dokumentation före åtgärder 
 

 
Balusterräcket före rengöring och lagning. Som synes var förekomsten av alger, smuts och lavar riklig. 

 

 
Utsida av balusterräcket på bron i söder över den igenvuxna vallgraven. 
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Balusterräcket mot vallgraven i väster. Plinttavlorna på hörnplinten var i mycket dåligt skick, se detalj nedan. 

Balusterräcket har överliggare i kalksten på upp till 5 meters längd! Här syns en knäckt sådan. Några balusterdockor har 
fallit ur. En hel del putsskador på plintarna kunde också konstateras.  
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Denna dubbla plinttavla bedömdes vara i alltför dåligt skick för att lagas och fick i gjutas om.  

 

 
Renoveringen har även omfattat balusterräcken uppe på tak. 
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Skador i cementputsen på praktgaveln åt söder.    

 

 
  

Sprucken balusterdocka av keramiskt material utan deko-
rationer uppe på tak. 

Rengöring har utförts med högtryckstvätt. På sockeln syns tydligt skillnaden mellan före och efter. Här ser man också de 
två olika typer av plinttavlor som förekommer på balusterräckena i slottsanläggningen. 
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Utförda åtgärder 

Rengöring 

Samtliga balustrader utmed vallgravskanter respektive på tak (även på tornen) har 
högtryckstvättats och behandlats med algbekämpningsmedel. Rester av slamning 
på balusterdockor har medvetet lämnats kvar som byggnadshistoriskt intressanta 
spår. 

Principer för lagningsarbeten 

Diskussioner fördes kring omfattning av samt ambitionsnivå för lagningar. Föl-
jande principer har varit gällande: 
 

– Tekniskt ska lagningarna förhindra att vatten kan tränga in. Bredare 
sprickor och håligheter ska lagas med bruk. Små sprickor lämnas utan åt-
gärd.  

– Lösa bitar av keramik eller puts på balusterdockor ska i första hand lim-
mas. I andra hand ska putsslagning utföras.  

– Skador på överliggare av natursten och dess anslutning till plintar ska en-
bart säkras enligt anvisning. 

– Antikvariskt gäller generellt att utförd lagning ska ansluta väl till befintlig 
form och yta. Avslag lagas med likvärdigt bruk. Där så behövs används 
mall/schablon för att få skarp profil.  

– Nytt putsbruk får inte ”smetas ut” i onödan på intilliggande hela ytor.  
– Var inte för nitisk med lagningar på plinttavlorna. Här förespråkas i stället 

ett slutresultat med bibehållen patina och autenticitet. Endast en dubbel 
plint bedömdes behöva få plinttavlorna omgjutna (se nedan). 

 
Vid efterföljande besiktningar kompletterades dessa instruktioner med några för-
tydliganden: fyll även sprickor i gjutna balusterdockor respektive fyll även sprick-
or vid basen. Generellt behövdes en andra översyn med finjusteringar, även ju-
stering av lagningar som inte var skarpa och tillräckligt distinkta. 

 

Materialförteckning 

Följande produkter från CERESIT, HENKEL GROUP har använts: 
– Algbekämpningsmedel vid rengöring CT99 
– Lagningsbruk till keramiska balusterdockor, CD25/CD26 
– Lagningsbruk till gjutna balusterdockor CD24 (0-5 mm) 
– Hydrauliskt kalkbruk på skorstenar CR61  
– Silikatimpregnering till efterbehandling CT13 
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Profiler och lister har lagats med cementbruk. Vid behov har mall/schablon använts. 

Rester av äldre ytskikt på balusterdockor av keramik 
har lämnats orört. 

Sprickor och håligheter har fyllts med cementbruk. 



 
Rapport 2010:3 
 
 
 

14 

Gjutning av nya plinttavlor 

 

 
Den gamla gjutformen kom till användning.  

 

 
Plinttavlorna gjuts i två halvor som sammanfogas på plats.  
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Nygjutna plinttavlor slutgiltigt på 
plats. Tavlorna har gjutits i Polen 
med hjälp av de gamla gjutformar-
na. Foto Björn Bjelke-Holtermann 

Första gjutförsökets plint-
tavlor monterade. Fick 
dock för grov struktur och 
måste göras om. 
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Övrigt 

 

 
 

 

 

Gräsytan vid nordvästra räcket i nordväst släntades av. 
Även sockelpartiet blev härmed frilagt och kunde rengö-
ras samt renoveras.  

 

Här syns provisorisk förstärkning av den knäckta överliggaren i kalksten.  
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Efter rengöring och renovering 

Balustrader mot vallgrav i väster 

 
Efter renovering. 

 
 

 
Efter renovering. 
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Balustrader mot vallgrav i öster 

 
Efter renovering. Sättningsskada gör att balustraden lutar inåt. Har lämnats utan åtgärd. 

 
 

 
Efter renovering.  
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Detalj av den inåtlutande balustraden i öster efter renovering.  

 

Balustrader bron i söder 

 
Bron sedd från taket efter renovering. 
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20 

 
Detalj av rengjort och putslagat balusterräcke på bron i söder. 

 

Balustrader entréaltan 

 
Rengjord och renoverad entréaltan vid slottets norra fasad. 
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Balustrader mm på tak  

 

 
Takbalustrad åt väster efter rengöring och renovering. 

 
 

 
Takbalustrad efter rengöring och renovering. 
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Ovan t v: Putslagad skorsten åt söder. 

 

Ovan t h: Putslagning på praktgavel åt söder. 

 

T v: Putslagning av plint och balusterdockor på tak. 
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Baksida praktgavel åt söder efter renovering.  

 
 

 
Fasad åt söder efter renovering av balustrader. Bl a har lösa balusterdockor i takbalustraden satts på plats. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 

Arbetena utökades till att omfatta samtliga balustrader såväl runt vallgrav som i 
anslutning till slottets tak. En dubbel hörnplint i balustrad på västra vallgravssi-
dan har fått plinttavlorna omgjutna. 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Slottsanläggningen framstår sedan den stora ombyggnaden på 1850-talet som ett 
av Skånes främsta exempel på den regionalt präglade nyrenässansstilen och besit-
ter bl a därför stora kulturhistoriska värden. Anläggningen är en betydelsefull del 
av riksintresset.  

Åtgärderna som nu utförts har berört balusterräcken som förekommer i rik-
lig mängd, arkitekturelement vilka är en mycket viktig del i nyrenässansarkitektu-
ren. Det är positivt att dessa delar av slottsanläggningen nu åtgärdats, vilket har 
bidragit till vidmakthållande av Marsvinsholms och riksintressets kulturhistoriska 
värde. 

 Åtgärderna motiverades i första hand av säkerhetsskäl, i enlighet med strä-
van att göra slottsmiljön mer tillgänglig för allmänheten (2008 öppnades slottets 
källarvåning med ny utställning). Renoveringens ambitionsnivå har därför präglats 
av principen om minsta möjliga ingrepp med försiktig lagning som huvudprincip. 
Detta har inneburit stor hänsyn till autenticitet och originaldetaljer. Slutresultatet 
är följaktligen en säkerställd konstruktion, lappad och lagad med mycket patina. 
Ur estetisk hänsyn kan det dock finnas invändningar. Rengöringen gör att den 
blandade materialkaraktären blir mycket framträdande, tvärtemot den strävan mot 
enhetlighet som tycks ha funnits tidigare i o m att de keramiska balusterdockorna 
tidigare haft grått ytskikt.  

Balusterräckenas överliggare samt delar av sockeln är utförda i kalksten. 
Dessa är tänkta att åtgärdas inom snar framtid av stenhuggare/stenkonservator.  

På sikt kommer det att bli aktuellt med en mer omfattande restaureringsin-
sats. I samband med framtida projektering är det av stor vikt att fatta beslut just 
rörande åtgärdernas ambitionsnivå, t ex huruvida balusterdockorna av keramiskt 
material åter ska slammas, fler plinttavlor ersättas med nygjutna, större sättnings-
skador åtgärdas. 
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Iakttagelser under renoveringen 

Det råder ovisshet huruvida de keramiska balusterdockorna är ursprungliga eller 
senare tillkomna. Uppgift från 1909 anger visserligen att alla ”balusterkolonner” 
göts i billig cement. Även brandförsäkringshandlingar från 1894, 1905 och 1920 
anger att uppger att balustraderna är av cement. Gjutformar finns dessutom be-
varade på vinden (se foto). Dessa är identiska med utseendet på balusterdockorna 
utförda i keramiskt material, något som ger upphov till funderingar över vilka 
som är äldst.  

Man kan konstatera att en mycket stor del av balusterdockorna är utförda i 
keramiskt material. En logisk slutsats kunde därför vara, att balusterdockor i ke-
ramiskt material (terrakotta) är ursprungliga. Med tiden har trasiga sådana ersatts 
med avgjutningar i cementbruk. Kanske fanns det både och redan från början?  

Ett intressant faktum är att balusterdockor av keramiskt material tidigare 
har varit slammade/överdragna med tunt cementskikt för att utseendemässigt 
smälta samman med de putsade plintarna respektive den grå kalkstenöverligga-
ren. Detta gäller åtminstone de som ingår i balustraderna utmed vallgraven samt 
på bron. Denna ”målningsbehandling” i anpassande syfte kan tala för att de ke-
ramiska balusterdockorna ändå tillkommit sekundärt. 

Det finns tre typer av keramiska balusterdockor. Två av dessa typer har de-
korativ utsmyckning med äggstav i kapitäl samt medaljonger på skaftet, med eller 
utan kannelyr i skaft. De med kannelyr finns huvudsakligen i räcket på entréalta-
nen. Räckena mot vallgraven har släta skaft. Den tredje varianten, vilken återfinns 
uppe på taket, är helt slät och helt utan dekorationer.  
 

 

Olika typer av baluster-
dockor. 
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Gjutformar till balusterdockor. 

 

 

 
Gjutform i gips till plinttavla finns bevarad på slottsvinden. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2008-02-08 Yttrande ang bidragsansökan för säkringslagning och restaurering av 
balustrader på Marsvinsholms slott, Regionmuseet Kristianstad 

2008-05-26 Protokoll startmöte  

2008-06-18 Protokoll byggmöte 1 

2008-09-12 Protokoll byggmöte 2/förbesiktning, Restaurator AB 

2008-10-14 Kulturhistoriskt intyg, Regionmuseet Kristianstad 

2009-08-13 Efterbesiktning, godkännande av arbeten, Restaurator AB 

 

Lund 2010-01-14 

Kristina Nilén 
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