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Skånekarta med Helsingborgs kommun markerad 

Rådhuset 

Kärnan 

Knutpunkten Konsul Perssons villa 

Stadsbiblioteket 

Konsul Perssons villa ligger mitt i den centrala delen av Helsingborg. När villan uppfördes i mitten av 1800-talet 
låg den i utkanten av den dåvarande staden.  
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Sammanfattning över utförda åtgärder 
Åtgärderna omfattar renovering av balkong vid västra ingången, vid huvudfasa-
den, på Konsul Perssons villa. Åtgärderna har bestått av demontering/rivning av 
befintlig golvkonstruktion, gjutning av ny betongplatta och nytt tätskikt samt re-
staurering av befintligt terrazzogolv. Därtill har blästring, putslagningar och mål-
ning av intilliggande fasadytor och övriga balkongytor utförts. Likaså har balkon-
gräcket av järn underhållits med rostskydds- och linoljefärg. Visst snickeriarbete 
har även utförts såsom nytillverkning av yttre dörrblad på balkongdörrarna. 
Materialförteckning finns i rapporten som bilaga. 

Renoveringen föregicks av teknisk undersökning av mur- och putsskador. 
Se vidare Rapport Vidare undersökning (Daniel Andersson, WSP 2014-06-17) och 
Antikvarisk rapport Puts- och murskador vid västra balkongen, Konsul Perssons villa 
(Maria Sträng, Regionmuseet 2014-05-26). 

Ett färgsättningsförslag för villan har tagits fram under renoveringen. 
Förslaget utgjorde underlag för ansökan om en kommande putsrenovering och 
ny färgsättning på villan i sin helhet. (Länsstyrelsens dnr 21226-2014) 

Administrativa uppgifter 
Objekt Konsul Perssons villa, Helsingborg 
Socken Helsingborgs socken 
Kommun Helsingborg 
Länsstyrelsens beslut 432-3201-2013, daterat 2013-02-18 
Regionmuseets dnr L12.20-32-13 
Handlingar WSP, Conbytec 
Beställare Kärnfastigheter, förvaltaren Jenny Mosebach 
Byggledning Anders Hansson, WSP 
Entreprenör Byggnadshantverk AB, Michael Andersen 
Underentreprenör SVB, Sand- och vattenblästring, Tyringe 
 BAB Byggtjänst AB, Åstorp (betong) 
 PR byggplåt, Höganäs (kopparplåt) 
 Täta tak Entreprenad AB, Påarp (tätskikt) 
 1960 El AB, Helsingborg (el) 
 Viktor Praznik, skulptör (terrazzoplattor) 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet genom Maria Sträng 
Tid för utförandet maj–december 2014 
Slutbesiktning 2014-12-15 då entreprenaden godkändes 
Rapport granskad av Jimmy Juhlin Alftberg 
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Om objektet 
Konsul Perssons villa uppfördes 1848 efter ritningar av Gustav Friedrich Hetsch. 
Byggherre var generalmajoren, greve Gustaf  Adolf  Fredrik von Essen (1803–84). 
Konsul Nils Persson köpte villan 1884 och lät då genomföra en del exteriöra och 
interiöra förändringar, bl a tillkom den nuvarande balkongen. Från 1918 och fram 
till 1950-talet ägdes och beboddes villan av hans son konsul Ivar Henning 
Persson, som donerade byggnaden till Helsingborgs stad 1923. Sedan staden blev 
ägare har villan använts till diverse olika verksamheter såsom sjuksköterskeskola, 
musikskola, kontor och nu fest- och föreningslokal till studenter. De mest 
påtagliga förändringarna av balkongen är nya beläggningar, ommålning samt 
borttagande av en fris som satt under balkongräcket längs balkongens sidor. 
Frisen togs bort någon gång under Ivar Henning Perssons tid och finns inte med 
på ett fotografi från 1941. Balkongen har numera ett mer anspråkslöst utförande 
än vad den hade under tiden då Nils Persson bodde och var verksam i villan.  

Lagskyddade kulturhistoriska värden 
Konsul Perssons villa är skyddad som byggnadsminne sedan 1967 enligt 
Kulturmiljölagen.  

Byggnaden är skyddad för sina stora kulturhistoriska värden som en 
välbevarad kontors- och bostadsmiljö från sekelskiftet där en för Helsingborgs 
utveckling betydelsefull man, konsul Nils Persson, bodde och var verksam. 
Konsul Nils Persson var ägare till bl a ångtegelbruk och gödningsbolag i staden. 

Nya skyddsbestämmelser tillkom 2001 och gav byggnadsminnet ett 
tydligare skydd. De aktuella åtgärderna berör följande skyddsbestämmelser:  
 

2. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme. Byggnadens planlösning får inte förändras. 
3. Ingrepp i eller ändring av fast inredning såsom trappor, dörrar, golv, lister, paneler, 

dörr- och fönsterfoder, stuckaturer, takmålningar samt eldstäder får inte göras. 
4. Byggnadens skall underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbete skall 

utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar samt med 
material och metoder som är väl beprövade och anpassade till byggnadens egenart. 

 
Villan är omnämnd i Bevarandeprogram Helsingborgs stadskärna (antaget i 
kommunfullmäktige 2002-09-25) och omfattas av varsamhetskrav enligt Plan- 
och bygglagen. 

Bakgrund och skadebild 
Brister i vattenavrinningen hade orsakat fuktskador på fasaden och i 
balkongkonstruktionen. Särskilt var skadorna synliga i taket ovan entrén och vid 
utloppen på sidorna av balkongen. Det fanns behov att undersöka 
konstruktionen närmare för att få klarhet i omfattningen av skadorna och hur 
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uppbyggnaden av balkongen såg ut. Teknisk undersökning visade på förhöjda 
fuktnivåer framförallt vid balkongdörren, vid avloppet till stuprören samt i 
sockeln. Borrprov visade att betongen i balkongkonstruktionen genomgående 
hade höga fuktnivåer. Inne i salen var murväggen fuktig bakom träinredningen 
närmast balkongen och golvbjälken vid balkongdörren hade rötskadade delar 
med nedsatt bärförmåga. 

Terrazzogolvet 
Vid rivningen av befintlig golvbeläggning framkom ett närapå intakt golv 
bestående av färgade och mönstrade terrazzoplattor under senare skikt. Man 
undersökte möjligheten att återskapa golvbeläggningen, dels med återanvända 
och dels med nytillverkade plattor. Några provplattor togs fram. Efter viss 
revidering av färg och kornstorlek på mosaiken bedömdes det vara möjligt att 
göra en större produktion av plattorna.  Tillgång på kompetens och kunskap att 
tillverka nya plattor med samma utförande och utseende fanns därmed att tillgå. 
När även de ekonomiska och tekniska möjligheterna för ett bevarande var 
fastställt togs beslut att restaurera terrazzogolvet. Att låta terrazzogolvet återigen 
pryda balkongen var även av kulturhistoriskt intresse. Ur ett långsiktligt 
bevarandeperspektiv var det däremot viktigt att först få ett fungerande tätskikt 
och en funktionell vattenavrinning på balkongen. 

Målsättning 
Målsättningen med renoveringen var en estetiskt tilltalande och tekniskt 
funktionsduglig och hållbar balkong med en väl fungerande vattenavrinning. 

Utförda åtgärder 

1. Undersökning  

Stålkonstruktioner bilades fram för att inspektera stålets tillstånd. Endast mindre 
rostangrepp fanns på stålet och konstruktionen (tegel med rejäla järnbalkar) var 
så överdimensionerad att livslängden bedömdes vara över 50 år om nytt tätskikt 
och bättre avvattning ordnades, stålet rostskyddades och undersidan försågs med 
ny puts. Rivning av balkongen i sin helhet visade sig därmed inte vara nödvändigt.  

2. Rivning/demontering  

Terrazzogolvet rengjordes och slipades. Golvplattorna undersöktes därefter noga 
och mättes upp före demontering, för att kunna återställas likt befintligt 
utförande. Plattorna demonteras så varsamt som möjligt med målsättningen att 
kunna återanvändas. Därefter bilades allt sättbruk bort och tegelkonstruktionen 
kunde friläggas och torka ut.  
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Stålbalkarna i balkongkonstruktionen frilades i underkant, blästrades och 
rostskyddsbehandlades. Samtliga balkändar är numera frilagda, blästrade och 
rostskyddsmålade in så långt möjligt vid upplag. 

3. Återställande av balkongen 

Efter att tegelkonstruktionen frilagts och fått torka gjöts fallbetong på. Därefter 
lades nytt tätskikt. Ovanpå tätskiktet återskapades terrazzogolvet enligt tidigare 
utförande och delvis med återvunna plattor. Fästning av plattorna har skett med 
moderna material anpassade för balkonggolv utomhus. Frostskyddsmedel i 
plattorna har testats men visade sig inte fungera och har därför inte använts. 
Plattorna har mättats med klinkerolja och därefter strukits med 
hydrofoberingsmedel Lothexan enligt KEIMs rekommendationer. 

Dimensionen på hålen för takavvattningen på balkongen har ökats något 
och nivån på det nya balkonggolvet är något lägre än tidigare – åtgärder som 
bidrar till en förbättrad vattenavrinning med mindre risk för fuktskador i 
stommen. 

Balustrad och pelarna har lagats i med anpassat putsmaterial enligt 
rekommendationer från Målarkalk AB. Överytor på balustrad har tätats och 
behandlats med hydrofoberingsmedel Lotexan enligt KEIMs rekommendationer.  

För vidare beskrivning av material, se bilagda Materialförteckning och Tekniskt 
datablad. 

Åtgärder på fasad 

All färg på anslutande ytterväggar avlägsnades med sandblästring. Sprickor och 
ojämnheter i putsskiktet lagades i med naturligt hydrauliskt kalkbruk, NHL. 
Senare tillkomna cementlagningar har bilats bort och ersatts med kalkbruk. Rena 
tegelytor har grundats med starkt NHL. Murlagningar har utförts med Naturligt 
hydrauliskt kalkbruk. Fasadytor har putsats med NHL, infärgat likt befintligt. 
Finputs har utförts med finkornigt NHL, infärgat likt befintligt. Fasaden har 
slutligen korsstrukits för hand med äkta silikatfärg i två lager och med samma 
kulör som före renoveringen, likt omgivande putsfasad. 

För vidare beskrivning av material, se bilagda Materialförteckning och Tekniskt 
datablad. 

Övriga åtgärder 

Befintliga armaturer har ersatts med nya i liknande utförande och med samma 
ljusflöde (ljusfärg 827) men med LED-lampor.  

De yttre dörrbladen på balkongdörröppningen har nytillverkats i samma 
utförande som det inre paret. Öppningen har också fått en ny tröskel, med 
kopparplåt mellan tröskel och balkonggolv. I samband med skadeundersökningen 
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inför renoveringen utfördes förstärkning av skadade delar av golvbjälklaget och 
lagning i muren. Bjälkändarna skyddas av papp.   

På vardera sidan om balkongen har nya stuprörsanslutningar i koppar 
monteras. Rören som tidigare var delvis inbyggda i murverket har nu lagts utanpå 
fasaden. Utförande valdes för att minska risker för skador inne i murverket. 

Iakttagelser under renoveringen 
Färgspår med rött pigment påträffades på en av kolonnbaserna under senare vitt 
färglager. Kulören överensstämmer med den kulör som kvaderputsen är infärgad 
med och som imiterar röd sandsten (Övedssandsten). Svartvita foton visar att 
färgen på dessa partier har skiljt sig från övriga fasaden. Utifrån dessa spår och 
med tidigare puts- och färgundersökningar (Kulturmagasinet 2002) har ett 
färgsättningsförslag för villan tagits fram.   

Kommande underhåll 
Instruktion för underhåll av tätskikt, puts och putslagningar ska tas med i 
kommande underhållsplan. Terrazzoplattorna skall vid behov med max 5 års 
mellanrum underhållas med hydrofoberingsmedlet Lotexan enligt KEIMs 
anvisningar. Se bilagda Materialförteckning och Tekniskt datablad 

Ett antal reservplattor (ca +10%) har tillverkats och finns att tillgå för 
eventuella framtida behov. Plattorna förvaras i villans källare. En del av de 
demonterade ursprungliga plattorna som inte kunde återanvändas har bevarats 
och förvaras i källaren. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna är utförda i enlighet med länsstyrelsens beslut och utformade med 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Smärre avvikelser från handlingar-
na har gjorts i samförstånd mellan antikvarie och beställare. 

Renoveringen är utförd med stor hänsyn till villans kulturhistoriska värden. 
Balkonggolvet har i samband med renoveringen återfått sitt ursprungliga utse-
ende med en beläggning av mönstrade och färgade terrazzoplattor. Den har där-
med fått ett tydligare samband med villans exklusiva interiörer. Återskapandet av 
golvbeläggningen har bidragit till att förstärka villans kulturhistoriska värde. 

Handlingar med relevans för ärendet 
2012-05-02 Rapport, Putssläpp vid balkong, Daniel Andersson, WSP 
2013-02-18 Beslut, Puts- och murskador vid västra balkongen, Konsul Perssons villa, 

Länsstyrelsen 
2013-06-17 Rapport, Vidare undersökning, Daniel Andersson, WSP 
2014-04-16 Minnesanteckningar, KP-villan renovering av balkong, WSP 
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2014-04-17 Meddelande, Utlåtande om konstruktionen, Lars-Erik Holmberg, 
Conbytec 

2014-04-24 Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 1, WSP 
2014-05-15  Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 2, WSP 
2014-05-26 Antikvarisk rapport, Puts- och murskador vid västra 

balkongen, Konsul Perssons villa, Villan 1, Helsingborgs 
stad, Maria Sträng, Regionmuseet 

2014-05-27  Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 3, WSP 
2014-05-29 Analysrapport, Bedömning av befintligt putsbruk, Konsul Perssons villa, 

Daniel Nymberg, Målarkalk AB 
2014-06-12  Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 4, WSP 
2014-06-23  Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 5, WSP 
2014-08-20  Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 6, WSP 
2014-09-10  Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 7, WSP 
2014-09-18 Utlåtande, Konsul Perssons villa Fuktgranskningsutlåtande avseende 

tätskikt för balkong, Richard Henriksson, WSP 
2014-09-30 Protokoll, KP-villan renovering av balkong – byggmöte 8, WSP 
2014-12-15 Utlåtande över slutbesiktning, Konsul Perssons villa, renovering av 

balkong, Anders Hansson, WSP  
 
 
 

Lund 2015-02-13 

Maria Sträng 
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Bildbilaga 

 

Huvudentrén med balkongen före renoveringen, 2013. Färgavflagningar, putssläpp och saltutfällningar förekommer under 
balkongen. Ovan porten framträder fuktskador orsakade av läckage från balkonggolvet. April 2013.  

 

Balkongen före renoveringen, 2013. Vy mot norr med Bergaliden. Avrinningen fungerar dåligt och vatten letar sig in i 
balkongkonstruktionen. Golvets tätskikt visade sig vara uttjänt. De två små hålen (det ena markerat med streckad röd 
cirkel) som utgör avlopp blev snabbt igensatta med löv och annat skräp som spolades ned av regn och smältsnö i rännan. 
Maj 2013.   
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Vatten från balkongen har letat sig in i muren och även orsakat skador på insidan av entrén där en del av vägg- och tak-
målningarna har skadats av fukten. Maj 2013.    

 

Före renoveringen var balkonggolvet täckt med gula 
klinkerplattor, 1x2 dm, som inte var anpassade till 
villans övriga inredning och arkitektur. Det yttre 
dörrbladet på balkongdörren var utbytt och hade ett 
förenklat utförande med plywood i spegeln. Dörren var 
i dåligt skick och byttes ut i samband med renovering-
en. September 2013.   
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Färg och puts blästrades bort från balkongkonstruktionen och ytterväggen under balkongen. Utmed balkongens kant syntes 
avtryck från dekorativt formade konsoler som togs bort i samband med att villan renoverades under 1920/30-talet. Se 
infälld bild med ursprungligt utförande, urklipp från fotografi i Helsingborgs museers bilddatabas museum.helsingborg.se 

 

Balkongen består av en tegelkonstruktion som bärs upp av järnbalkar. Tack vare de väl tilltagna dimensionerna i järnpar-
tierna behövde inte balkongen rivas i sin helhet trots visst rostangrepp.     
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Färg och puts blästrades bort och betong närmast järnbalkarna bilades bort. På de frilagda delarna avlägsnades sedan rost 
och ytorna rostskyddsbehandlades. Därefter gjöts balkarna in i sin helhet. 

Bottenvåningen är putsad med en finkornig slät och rosabrun puts. Kulören och strukturen får den att påminna om Öveds-
sandsten.    
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Färgspår med rött pigment kom fram under senare färglager. Kulören överensstämmer med färgen på kvaderstensputsen och 
på kalkstensplattorna på golvet nedanför vid entrén. 

 

En sammanhängande yta infärgad med rött pigment fanns bevarat under senare färglager. Kolonnbaserna var behandlade 
med något slag av skydd som hade en plastig karaktär och som lätt släppte från underlaget med pigmentet.  
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Den ursprungliga golvbeläggningen låg drygt 10 cm under befintlig beläggning. Balkongens golv var på samma nivå som 
tröskeln och på en högre nivå än golvet inne i salen. Vattenavrinningen fungerade inte och vatten och fukt hade trängt in i 
golvbjälklaget. 

 

Efter att ha bilat bort den gjutna cementmosaikbeläggningen framkom det ursprungliga terrazzogolvet i sin helhet. 
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Ovan plattorna låg ett lager med asfaltsduk. 

 

Golvplattorna mättes upp och inspekterades noga för att se om det fanns möjlighet att återställa golvbeläggningen efter bal-
kongrenoveringen.    
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Balustraden på nedre plan efter blästring. De formgjutna dockorna hade en del sprickor som kunde åtgärdas innan räcket 
försågs med ny puts och färg.   

 

Pågående putsarbeten. September 2014. 
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Hantverkaren Sara Rydén, från Byggnadshantverk, 
förbereder underlaget för plattorna. Augusti 2014. 

Foto: Michael Andersén 

Skulptören Viktor Praznik med de nytillverkade 
terrazzoplattorna. Augusti 2014. 

Foto: Michael Andersén 

 

Form tillverkades för gjutning av nya golvplattor med samma mönster som de ursprungliga. Tillverkningen utfördes i Viktor 
Prazniks ateljé/verkstad under augusti månad 2014.  

Foto: Michael Andersén 
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Pågående plattläggning. Plattorna läggs i samma mönster som det återfanns under senare tiders pågjutningar. Golvet har 
försetts med tätskikt och fall som är godkända enligt dagens krav på balkonggolv.  

   

    

 

  

 

 

Yttre dörrbladen på balkongdörrarna nytillverkades i 
samma stil som det inre dörrparet med ett mer anpassat 
utförande.  

Entrén på nedre plan efter renovering. Balkongens 
kolonner och väggen har försetts med ny puts med en 
mineralfärg i samma kulör som omgivande fasad. 
Dörren har behandlats med olja. 
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Balkonggolvet har återfått en terrazzobeläggning i samma utförande som den ursprungliga och med delvis återanvända 
plattor. Balkonggolvet har försetts med nya tätskikt och gjutits med fall så vattenavrinningen fungerar tillfredsställande. 

 

Villan efter slutbesiktningen den 15 december 2014. Balkongen är i sin helhet återställd med ett funktionellt golv som har 
ett högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde. 
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Materialförteckning 
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Tekniskt datablad
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Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 
 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk förundersökning PJ – projektrapport 
AK – antikvarisk kontroll KA – kulturhistorisk analys UN – arkeologisk undersökning 
AU – arkeologisk utredning MD – murverksdokumentation BD – byggnadsdokumentation 
DK – dokumentation, övrigt OU – osteologisk undersökning BAD – byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 

2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 

3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 



 

 


