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Sjöbo kommun i Skåne län 

Rålambs idealiserade avbildning från 1790-talet. Terrassmuren invid huvudbyggnadens östra gavel tycks av bilden att 
döma ha funnits redan vid denna tid. Avfotografering Övedsklosters godsarkiv.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Stenarbeten, restaurering av terrassmurarna åt söder och öster. Befintlig Öveds-
sandsten har åtgärdats genom dubbning, limning och stenlagningsbruk. Skadad 
Övedssandsten har bytts ut mot Orsasten, med lågerhuggning lika befintlig. Mon-
tering har gjorts med hydrauliskt kalkbruk, liksom fogning, delvis utfört med in-
färgat bruk. Arbetena har berört såväl sockel som avtäckning, samt hörnkedja 
och nisch åt öster. I samband med restaureringen har även förstärkningsåtgärder i 
form av gjutning av bakvikt på vulststenar utförts. Dessutom har dragjärn monte-
rats runt hörnkedjan.  
 
Restaurering av järnstaket i smide. Staketets överliggare har bytts ut mot lika be-
fintlig liksom nya stag för infästning. Rostskyddsbehandling med blymönja och 
slutstrykning med svart linoljefärg.  
 
Byggherren har även låtit utföra partiell omfogning av gråstenspartierna med 
hydrauliskt kalkbruk, sedan befintliga cementfogar knackats ner. 
 

Administrativa uppgifter 

Objekt Övedskloster, slottet 
Socken Öved 
Kommun Sjöbo 
Arbetshandlingar Dalby Stenhuggeri, Mats Johansson, 2005-10-12.  

Jan-Ola Larsson, Renovering av staket, 2005-10-15. 
Se även övriga handlingar. 

Länsstyrelsens beslut 2006-08-30, dnr 432-42525-06 och 434-38302-05 
 2008-03-18, dnr 434-57124-07 
Byggherre/beställare Övedskloster, Otto Ramel 
Konsulter Ramböll Sverige AB, genom Niclas Hansson.  
Entreprenörer Stenhuggare David Waite, Ravlunda 
 Smidesarbeten utfört av Jan-Ola Larsson, Täpperöd  
Antikvarisk kontrollant  Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skå-

ne genom Kristina Nilén 
Byggnadstid  2007 och 2008 
Bidrag till kulturmiljövård Etapp 1 (2007): 450 000 kr, 90 % 
 Etapp 2 (2008): 450 000 kr, 90 % 
Slutbesiktning Etapp 1: 2007-10-30; etapp 2: 2008-11-27 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Den nuvarande slottsanläggningen Övedskloster, tillskriven en av rokokotidens 
främste arkitekter Carl Hårleman, stod färdig 1776. Huruvida terrassen vid hu-
vudbyggnadens östra gavel också inkluderades i denna helgjutna arkitektoniska 
skapelse är dock oklart. Enligt sägen ska det dock under terrassen dölja sig rester 
av den gamla klosteranläggningen. Detta är inte verifierat, men man får förmoda 
att terrassen delvis kan vara uppbyggd av respektive på rivningsmassor och/eller 
lämningar från föregående bebyggelse på platsen.  

Hur som helst finns terrassen avbildad på Rålambs akvarell från 1790-talet. 
Även om detta är en idealiserad framställning av Övedskloster, uppvisar den för-
vånansvärt många verklighetstrogna detaljer. Häribland kan nämnas det svarta 
staketet uppe på terrassen liksom den antydda nischen, synlig i terrassmuren åt 
öster.  

En oljemålning signerad Carl Bennet, 1831, erbjuder också intressanta de-
taljstudier. Målningen föreställer Ebba de la Gardie, gift med Hans Ramel, pose-
rande upp på terrassen. Runt terrasskanten skymtar ett svart smidesstaket av ex-
akt samma utformning som det idag befintliga. Troligtvis är det samma räcke.  

 

 
 

 

T v: Detalj ur Rålambs avbildning 
föreställande Övedskloster, från 
1790-talet. 

T h: Detalj av oljemålning signerad Carl 
Bennet 1831. Föreställer Ebba de la 
Gardie uppe på terrassmuren. Avfoto-
grafering Övedskloster. 
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Detalj från målning tillkommen 1831, som visar järnstaketet uppe på terrassen – identiskt med det än idag befintliga!   

 
 

 
Detalj från sydöstra hörnet av terrassen, även intressant med utemöblerna från 1800-talets förra hälft. 

T v: Järnstaketet före 
restaurering 2007. 
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Omkring 1800-talets mitt uppfördes en Vinterträdgård uppe på terrassen. Ritning-
ar till denna byggnad finns bevarade i godsarkivet. Skisserna är signerade Leth och 
daterade 14 sept 1848, Bäckaskog. En samtida teckning av Dardel redovisar bygg-
naden, som också fångades på foto innan den revs på 1880-talet. Nils Månsson-
Mandelgrens situationsplan och beskrivning av Övedskloster från 1870 redovisar 
både vinterträdgård och en cirkelformad damm uppe på terrassen, på platsen för 
den idag befintliga. Dessutom syns en byggnad upp till vinterträdgårdens mur åt 
norr – i brandförsäkringshandling från 1870 beskrivet som badhus hysandes ett 
nedsänkt marmorbadkar! Här fanns också en inmurad jernpanna och värmeapparat för 
cirkulerande vatten hvars rör likväl till större delen äro belägna uti… vinterträdgården. 

Vinterträdgården beskrivs enligt följande: I norr mot badhuset har denna byggnad 
tegelgrundmur… hvarpå glastaket vid denna sida hvilar o utom nämnda mur består hela huset 
till väggar och tak af glas i kitt och träramar, som hvilar på sockel murad med cement. Mellan 
den upprättstående glasväggen och glastaket är en list av träd. Allt träd är oljefärgsmålat och 
glasväggar och tak äro öfverallt dubbla. I Svensk trädgårdskonst utgiven 1931 uppges att 
vinterträdgården ska ha prytts med springvatten, grottor mm och varit direkt till-
gänglig från slottsbyggnaden.  

Vinterträdgården revs som sagt var någon gång på 1880-talet. Spår efter 
byggnaden går fortfarande att urskilja i huvudbyggnadens östra gavelfasad. Den 
nuvarande muren åt norr med prydliga nischer, som kan vara en rest av vinter-
trädgårdens norra mur, ska ha tillkommit 1885-90 efter ritning av arkitekt Boisen 
(detta enligt Svensk trädgårdskonst, s 137). Vidare omnämns att det är trädgårds-
mästaren Isberg som är upphovsman till den nu befintliga trappan. I detta samman-
hang omtalas även skulpturen – en Bachusbild av vit marmor – som tidigare 
prydde nischen i östra terrassmuren. 

Som framgår av äldre avbildningar har terrassmurarna periodvis varit till 
större delen täckta av vegetation. Så tycks fallet ha varit för 100 år sedan, vilket 
syns på foto hämtat ur Svenska slott och herresäten. Klängväxterna har främst ut-
gjorts av bokharabinda och rådhusvin, men även blåregn. Givetvis ett vackert 
inslag i trädgården, men växtligheten har också bidragit till skador framförallt på 
sandstensavtäckningen och smidesstaketet. Idegransbuskaget framför murens 
sydöstra hörn syns på inventeringen från 1920-talet, publicerad i Svensk trädgårds-
konst 1930. I den norra delen av den östra muren har sockeln av sandsten dolts av 
medvetet förhöjd marknivå och plantering.  
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Övedskloster och den östra terrassen, teckning från 1852 av Dardel. Avfotograferad Övedskloster.  

 

 
 Skiss till Vinterträdgården på Övedskloster, 1848. Avfotograferad Övedsklosters godsarkiv. 
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”Östra terrassen”, foto hämtat ur Svenska slott och herresäten, utgiven 1909. 

 

 

 Muren i norr 2008. 
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Ovan. För hundra år sedan doldes terrassmuren bakom tät vegetation. Foto hämtat ur Svenska slott och herresäten, utgiven 1909. 

T v. Uppe på terrassen idag. Spår 
efter den tidigare vinterträdgården 
syns fortfarande i fasaden. 

T v. Terrassmuren 2005, hela södra 
muren täckt av bl a bokharabinda, 
även blåregn och rådhusvin. 
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Beskrivning av terrassmuren och skadebild 

Terrassen är uppförd invid huvudbyggnadens östra gavel och utgörs av två synli-
ga murar, åt söder respektive öster. Murarna är 4-5 m höga. Sockeln består av 
Övedssandsten, täckt med ett skifte kalksten med spår av behuggning, ev återan-
vänd. Härefter börjar gråstensmurverket, utförd med kluven gråsten. Muren av-
slutas uppåt av en kraftig vulst samt avtäckningssten med droppnäsa, bägge ut-
förda i Övedssandsten. Även hörnkedjan respektive nisch åt öster är utförd i 
Övedssandsten. Ett smidesräcke är monterat i avtäckningsstenarna, det finns inga 
spår efter äldre infästning i dessa. 
 
 

 
 

Avtäckningsstenarnas yttre kontur. Stenarna har förskjutits utåt, rörelsen är som störst i nordvästra 
hörnet. Uppmätning av David Waite i samband med fördjupad skadebesiktning. Östra sidan var, i 
bättre skick än den södra sidan, om man bortser från partiet ovanför den här belägna. Både beträffande 
antalet stenar som behövde bytas ut som vad gällde lutningen/förskjutningen av avtäckningsstenarna. 

 

 
 
 
 

 
 
 

terrass 
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Södra terrasmuren sedan klängväxterna plockats ner, men före restaurering. 

 

 
Östra terrasmuren i november 2006, före restaurering. 
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Smidesstaketet före restaurering. 

Hörnkedjan före restaurering. Infästning av staket i avtäckningssten. 
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Skadat parti i anslutning till nischen åt öster. 

Behuggningen på sockelstenarna är till stor del 
bortvittrad. 

Sockelstenar som spjälkat sig. 
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Utförda åtgärder 

Generellt om arbetenas genomförande 

Restaurering av terrassmuren har genomförts i två etapper. Till grund för arbete-
nas genomförande låg en arbetsbeskrivning som avsåg mer omfattande åtgärder 
än vad som fastställdes i tillstånd och budget. Endast de mest akuta åtgärderna 
skulle enligt beslut genomföras, i syfte att säkerställa muren. Sedan arbetet påbör-
jats och en kompletterande skadebesiktning utförts av stenhuggare David Waite, 
konstaterades osäkerhet kring murens stabilitet, framförallt när det gällde hörn-
kedjan i sydöst. Det stod även klart att arbetena måste delas upp i flera etapper. 
Antal stenar som totalt behövde bytas ut befanns dock vara färre än väntat. 
Byggnadsingenjör Niclas Hansson, Ramböll Sverige AB kopplades in för utred-
ning samt statisk beräkning och för att ta fram förslag på nödvändig förstärk-
ningsåtgärd.  
 
Etapp 1 
- Skadebesiktning, utförd av Stenhuggare David Waite 
- Utredning och framtagande av förslag på förstärkningsåtgärd vid hörn.  
- Restaurering av mur åt söder: sockel- samt avtäckningsstenar, inklusive 

gjutning av en ”bakvikt” för att säkra avtäckningsstenarna upp till. 
- Järnstaketet restaureras på smidesverkstad. 

 
Etapp 2 
- Hörnkedjan restaureras, inklusive förstärkning med hörnjärn. 
- Restaurering av mur åt öster, inklusive sandstensnisch och ommurning av 

närmast berörda gråstenspartier.  
- Järnstaketet monteras. 
- Omfogning av gråstenspartier (i byggherrens egen regi). 

 

Stenarbeten 

Generellt 
I samband med noggrann skadebesiktning av sockel respektive avtäckning av 
sandsten togs beslut om exakt åtgärd för respektive sten i konstruktionen, sten 
för sten (besiktningen förvaras i Regionmuseets arkiv). Det visade sig att färre 
stenar än beräknat behövde bytas ut. Principen om minsta möjliga ingrepp och 
respekt för originalet har tillämpats. 
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Som ersättningssten har Orsasandsten använts. Nya stenämnen har valts ut med 
stor omsorg på plats i stenbrottet, där också stenarna försågades. Stenarna höggs 
därefter till på plats i provisoriskt upprättad stenhuggarverkstad på godset.   

Ny sten har fått synliga ytor lågerhuggna. Endast denna behuggningstyp fö-
rekommer på Övedssandstenen i terrassmuren. Behuggningen har utförts med 
blyförstärkt polyetenklubba och bredmejsel samt kantmejsel. 

Det upptäcktes att kalkbruket i murens nederdel inte längre hade någon 
styrka. Över 1 ton kalkbruk har sprutats in bara i muren åt söder för att i någon 
kompensera för detta. Ytterligare kalkbruk gick åt till östra muren. 
 
Sockelstenar 
Rengöringen har varit ett mycket arbetskrävande men nödvändigt moment för att 
få bort all jord och cement. Åtskilliga rötter har dessutom grävts upp för att för-
hindra skador i framtiden.  

Befintliga stenar i sockeln har till större delen renoverats. Spjälkade skikt har 
punktlimmats med epoxylim och förstärkts med rostfria dubbar. En del synliga 
limfogar har infärgats med rött och brunt pigment. Dubbningen har utförts med 
rostfria dubb och limmats med kemankare. Hålen borrades med 10 mm borr, ca 
11 cm in (inte helt igenom). Hålen ifylldes slutligen med infärgat kalkbruk.  

Sockelstenarna, som är ca 12-18 cm i tjocklek, har varit svagt kilformade, 
därför är anpassningen i ytterliv perfekt – springan blir minimal. Därmed är de 
också lätta att få på plats. Sockelstenarna är förankrade med handsmidda järn, 
troligen ursprungliga. Genom tiderna har man kompletterat med olika typer av 
järnkramlor, se bild.  
  
Vulst- och avtäckningsstenar 
Skadade stenar demonterades och märktes. Skador tilljämnades med lagnings-
bruk. Vid större skador ilusades ny bit med behuggning likt originalet, punktlim-
mades och fästes med rostfria dubb enligt ovan. 

Vulst- och avtäckningsstenar uppe på terrassen konstaterades som sagt ha 
rört sig utåt. För att komma åt att undersöka och åtgärda detta var det nödvändigt 
att gräva ut marken uppe på terrassen bakom avtäckningsstenarna. 

I samband med arbetet med avtäckningsstenarna upptäcktes en farlig situa-
tion, som uppstått eftersom dessa rörts sig utåt. När vissa avtäckningsstenar inte 
är lika breda som de andra och på vissa platser när underlaget dvs gråstensmuren 
slingrar inåt, betyder detta i kombination att balanspunkten ligger för nära kan-
ten. Därför föreslog David Waite att ett ”betongtillägg” eller en ”bakvikt” skulle 
göras för att få balanspunkten närmare mitten och ge en säker konstruktion. Ett 
förslag som också kom till utförande. Åtgärden har medfört montering av rostfri 
armering i sandstenen, under mark. Se foto. 
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Montering av sandstenen utfördes med hydrauliskt kalkbruk, fogen färgades in i 
anpassad kulör. Hål efter smidesräckets infästning kärnborrades för återanvänd-
ning i största möjliga mån. Förskjutningen som vulst- och avtäckningsstenarna 
utsatts för gjorde dock att det var nödvändigt att borra en del nya hål för att få 
staketet på plats. 
 
Förstärkningsarbeten 
Upptäckten med de förskjutna vulst- och avtäckningsstenarna föranledde också 
diskussioner kring murens stabilitet, framförallt i sydöstra hörnet, vilket resultera-
de i byggnadsteknisk i utredning och bedömning av murens hållfasthet. Utifrån 
resultatet av denna fastslogs behov av förstärkningsåtgärd. Förstärkning har ut-
förts med synliga utanpåliggande dragjärn runt hörnet. Åtgärden har inneburit 
minimalt ingrepp i muren och en tydligt redovisad åtgärd.  
 
Hörnkedja 
Förutom förstärkningsåtgärd enligt ovan med utanpåliggande järn som dragstag, 
har nya grundstenar kilats in, vilka dubbats ihop med sockelstenarna och därmed 
ytterligare stärker hörnet. Av säkerhetsskäl har hörnjärnen monterats parallellt 
med stenarbetena. Infästningen av hörnjärnen har gjorts med 25 mm borr och 25 
mm gängad rostfri syrafast stål, i gråstenar som befanns vara lämpliga. Dragsta-
gen har tillverkats av plattjärn 35x20 mm, som rostskyddsbehandlats och målats 
med svart linoljefärg. 
 
Nischen i mur åt öster samt avtäckning ovanför 
Tre avtäckningsstenar ovanför nischen har bytts ut. I samband med arbetena kon-
staterades att lagnings- och förstärkningsarbeten utförts här vid tidigare tillfälle, 
genom gjutning med betong bakom avtäckningsstenarna, samt förankrat dem 
med järnband som bultats in i stenen. Denna åtgärd är felaktigt gjord eftersom 
det inte finns tillräckligt många fästpunkter samt att förankringen har gjorts i fel 
stenar. Kompletterande gjutning och armering har i samband med denna restau-
rering gjorts bakom avtäckningsstenarna. 

Bakom sandstenen ovanför valvet visade det sig vara murat med tegel, vilket 
troligen gjorts för att ge ett jämnare tryck på valvet. Teglet är inte murat i förband 
eller valvslaget som hade varit önskvärt för att åstadkomma tryckavlastning.  

Ny konstruktion för att avlasta valvet har utförts med hjälp av vinkeljärn på 
baksidan av nischens överliggare.  

Endast delar av de tre valvstenarna har bytts ut genom isulning (dubbning 
och limning), minst 10 cm in från fasadlivet. Nedre delen har lämnats så orörd 
som möjligt. Håligheten bakom har fyllts med kalkbruk. 
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Gråstensmurverk 
Lösa eller dåliga cementfogar har kratsats ur och fogats med hydrauliskt kalk-
bruk, FINJA. 
 
Övrigt 
Även en sten ingående i hörnkedjan åt sydöst på huvudbyggnaden har åtgärdats 
genom dubbning. Ett läckage på springvattnet kunde konstateras och åtgärdas.  
 

Järnstaketet 

Staketsektionerna, totalt 16 st, demonterades och restaurerades på verkstad. Prin-
cipen har varit att bevara så mycket som möjligt. Nya delar har tillverkats lika be-
fintligt utseende. I de flesta sektioner har det översta plattjärnet bytts ut liksom 
det avslutande välvda och fastnitade bandstålet. Dessa delar var alltför anfrätta av 
gravrost för att restaureras. Även nya stag med fästskruv har tillverkats. 

Samtliga sektioner har renborstats från rost. Allt järn har rostskyddsbehand-
lats med blymönja och därefter målats två gånger med svart linoljefärg, Ottossons 
färgmakeri.  

Montering har i första hand gjorts i befintliga hål i avtäckningsstenar, sedan 
hålen kärnborrats. I de fall nya hål behövde borras fylldes gamla igen med infär-
gat kalkbruk. Infästning av staketet gjordes med 2-komponentprodukt. 

 

 
Nyhuggen Orsasten respektive sockelsten som 
fått avspjälkat ytskikt ersatt. 
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Lågerhuggningen steg för steg. Först mäter och 
markerar stenhuggaren direkt på stenen. 

Efter de noggranna förberedelserna utförs låger-
huggningen med bredmejsel och klubba. 
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Spjälkade sockelstenar har reparerats 
med limning och dubb, efter montering 
avsågade och hålet fyllt med bruk.  

Innanför sockelstenarna finns konstruktion 
bestående av sten i kalkbruk. Sockelstenarna 
har ursprungligen varit fästa med smidda järn. 

Nyhuggna sockelstenar på plats. Pga deras 
kilformade utformning kan monteringen 
utföras med stor precision och minimal fog 
mellan stenarna. 
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Efterhand som sockelstenarna spjälkat har 
man försökt hålla det yttre skiktet på plats 
genom olika sorters järnkramlor. 

Här har det nedersta dragjärnet monterats under  
pågående arbete med hörnkedjan.  

Profil av vulst- och avtäckningssten. 
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 Profil av vulst- och avtäckningsstenar åt söder.  Avtäckningsstenar med hål för infästning av staketet. 

 Ett betongtillägg eller en ”bakvikt” på vulststenen har 
gjutits och förankrats med armering i sandstenen.  
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Detalj av nischens överliggare före 
demontering och åtgärder. 

Bakom överliggaren var det sedan tidigare 
murat med tegel. 

Del av överliggaren och dess baksida. 
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Avtäckningen ovanför nischen åt öster var i 
mycket dåligt skick. Demontering var nödvändig 
för att kunna utföra åtgärder.  

Kompletterande gjutning och armering bakom 
vulststenarna har utförts.  
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Ovan: Nyhuggna avtäckningsstenar ovanför nischen åt 
öster på plats liksom det nyrestaurerade staketet.  

 

 

T v: Detaljbild ilusning av lågerhuggen sandsten i 
nischens valv. 
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Förstärkning av hörnkedjan med nytillverkade 
dragjärn. 

Nyrestaurerad nisch åt öster. 
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Muren åt öster inklusive nischen efter avslutade arbeten. 

 

 
Terrassmuren i nyrestaurerat skick och återställning av markytor slutfört. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 

Kunskap om skadebild och problematik har fördjupats under arbetets gång. 
Nödvändiga avsteg har därför gjorts från den ursprungliga mer generellt hållna 
arbetshandlingen. Tillkommande arbeten har föregåtts av samråd och framtagan-
de av kompletterande handlingar.  

Konsolidering av vittrade sandstensytor med kiselsyra har ej utförts. 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Såväl stenarbeten som renovering av järnstaket har utförts med stor hantverks-
kicklighet och i enlighet med de principer som fastställts i gällande handlingar. 
Stor hänsyn har tagits till objektets kulturhistoriska värde och autenticitet. Utför-
da förstärkningsåtgärder är väl dokumenterade och kan därför utvärderas i fram-
tiden.  

En mer noggrann skadeundersökning, inklusive uppmätning, kunde med 
fördel ha utförts tidigare i restaureringsprocessen. Detta hade underlättat plane-
ring och genomförande.  

Terrassmuren är uppmärksammad med skadenivå 1 (långt gångna skador 
som kräver akut insats) enligt Vårdplan från 2005. Det är mycket tillfredställande 
att skadorna nu blivit åtgärdade. 
 

Övriga kommentarer 

Övedssandstenen har ersatts med Orsasandsten, som har liknande egenskaper 
och utseende. Det är av stort intresse, att följa hur väl dessa olika stenarter sam-
verkar såväl estetiskt som tekniskt. Färgskillnader för att de håller fukt i olika om-
fattning? Skillnad hur de torkar?  Konsekvenser för algpåväxt etc. Finns det bättre 
alternativ än Orsasandsten? Utvärdering av dylikt slag bör göras i samband med 
framtida stenvårdsplanering. 

Problemet med vatten som rinner/sipprar genom muren, framförallt av-
täckningsstenarna och nischen har pågått sedan länge och kommer att fortsätta 
även efter denna restaurering. Det är därför av stor vikt att hålla kontinuerlig 
uppsyn över terrassmurarna. Möjligen kan det i framtiden komma att behövas en 
större insats för att råda bukt med detta problem. 

Diskussion fördes om att stensätta parti invid staketet, med sluttning inåt 
terrassen. Detta för att minska vattenflödet via avtäckningsstenarna (övre delen 
av muren). Det finns även planer på att stenbelägga gången. Åtgärdsförslagen är 
vällovliga, men bör genomföras i samråd med länsstyrelsen.  
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Iakttagelser under restaureringen 

I samband med förstärkningsåtgärder och utredning inför dessa har visst gräv-
ningsarbete i murens ovan- respektive nederkant genomförts. Detta för att få 
bättre kunskap om murens uppbyggnad. Upp till har detta inneburit att man 
grävt ca 40 cm ner. Härvid konstaterades att gråstensmuren upp till är minst 80 
cm bred. Man kunde också konstatera att muren är välbyggd från början (se 
skiss). 

Sockeln utgörs av liggande Övedssandsten som grund för den stående 
sockelstenen med lågerhuggen yta. Dessa tycks vara förankrade i muren med 
järnkramla, ca 50 cm. Härpå vilar kvaderhuggen grå kalksten, som med sin 
skrädhuggna yta och kantbehuggning, mycket väl skulle kunna vara återanvänd 
sten – kanske från det medeltida Övedskloster? Sedan tar gråstensmurverket vid. 
(se skiss).  

Nere vid sockeln återfinns sten i kalkbruk åtminstone 120 cm in. Det kan 
inte uteslutas att vissa delar kan vara rester av äldre murkonstruktion. Detta har 
inte undersökts vidare. Innanför återfinns jord och annat fyllnadsmaterial, bl a 
raseringsmassor i form av tegel och kalkbruk. 
 
 
 

 
 
Ej skalenlig skiss som visar murkrönets uppbyggnad, med avtäcknings- och vulststenar av Övedssandsten respektive ett skift med 
kalksten innan gråstensmurverket tar vid.  
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Fynd av handslaget formtegel, som utfyllnadsmaterial i terrassmuren. 

Ej skalenlig skiss som visar sockelpartiets uppbyggnad.  
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

 

Etapp 1 (2007) 

2007-04-25 Dokumentation och skadebesiktning, David Waite  

2007-09-18 Ritningsförslag, förstärkning av terrassmur, Ramböll 

2007-09-20 Förslag på förstärkningsåtgärd, betonggjutning innanför avtäck-
ningsstenar, David Waite 

2007-11-01 Kulturhistoriskt intyg för restaureringsetapp 1, Regionmuseet 

 

Etapp 2 (2008) 

2008-06-18 Kommentarer ang förstärkningsåtgärder, David Waite  

2008-08-27 Ritningar med åtgärdsförslag: rostfri vinkel, konstruktion till baksi-
dan av nischens överliggare, David Waite 

2008-11-27 Slutbesiktningsprotokoll, Regionmuseet 
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