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 Konsul Perssons villa ligger mitt i den centrala delen av Helsingborg. När villan uppfördes i mitten av 1800-talet låg 
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Inledning 
På uppdrag av Fastighetsförvaltningen (tidigare Kärnfastigheter) har Regionmuseet 

haft förmånen att få arbeta med Konsul Perssons villa under en längre tid. Den 

invändiga renovering som avrapporteras nedan är snarare en del i en process än ett 

enskilt projekt.  

Regionmuseets första besök i villan var i syfte att få till en vård- och under-

hållsplan för villan. Villan befann sig då i ett ovårdat och nedgånget skick och dess 

brukare behövde snarare städinstruktioner. De rekommendationer och instruktion-

er som primärt var aktuella låg inte i närheten av antikvariska krav. För förvaltandet 

handlade det i stället om att ”släcka bränder” och sätta stopp för olämpligheter 

såsom håltagning i träinredning, silvertejp på kakelugnar och träpaneler, fönster 

som lämnades öppna, möbler som drogs över golven med repor i parkett och kalk-

stensgolv som följd, kvarlämnade flaskor och krukor som orsakade fuktringar på 

parkett och andra känsliga ytor, etc. Antikvariskt sett var inte verksamheten lämplig 

för villan och när en flytt blev aktuell kunde ett mer långsiktligt arbete återupptas. 

På ett inledande möte med intresserade hyresgäster presenterades byggnadens kul-

turhistoriska värden och vilka möjligheter och begränsningar dessa kan medföra. 

Under programarbetet inför renoveringen kom nästa antikvariska utmaning: att av-

göra vilka förändringar och anpassningar villan klarar i egenskap av byggnadsminne. 

Till exempel var det inte möjligt att helt bemöta hyresgästernas önskemål om att 

öka kapaciteteten på ventilationen. Det skulle innebära montering av fler ventilat-

ionsdon och därmed ingrepp i ursprunglig stomme och värdefull inredning. 

När renoveringen väl kom igång handlade det antikvariska arbetet främst om 

att stödja projektet med att hitta rätt prioriteringar och nivåer på åtgärderna, med 

andra ord ett praktiskt värderings- och urvalsarbete. Tack vare erfarna och tillmö-

tesgående hantverkare och entreprenörer kunde detta göras som en dynamisk pro-

cess där åtgärderna anpassades till villans förutsättningar och kulturhistoriska vär-

den. Större delen av villans ytskikt var rekonstruktioner och en kulturhistoriskt an-

passad, men bara delvis hantverksmässigt utförd, gestaltning från 2003. Då villan 

har relativt få äldre ytskikt bevarade ansågs det av stort värde att lyfta fram dem och 

låta de nya ytskikten i stället bli mindre framträdande. Belysningen blev en viktig del 

i att lysa upp och därmed dra uppmärksamhet till värdefulla dekorationer och mål-

ningar. Då armaturerna egentligen inte ingår i byggnadsminnet men påverkar dess 

miljö, liksom annan inredning, tog man fasta på att bevara och lyfta fram villans 

exklusiva karaktär snarare än att hitta tidsenliga utföranden. Likaså valdes golv uti-

från en gestaltningsidé som handlar om tradera den exklusiva karaktären framför att 

välja exakt samma material som det ursprungliga.  

Trapphuset och mitthallen på plan 2 var knepigt att förhålla sig till, antikva-

riskt sett. Ytorna som var mycket hårt nedsmutsade, särskilt på de nedre partierna, 

var utförda i en förenklad trä- och marmorimitation vilket förordade en ommålning 
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i sin helhet. Samtidigt var färgsättningen en genomtänkt rekonstruktion med refe-

renser till ursprunglig målning i entréhallen mot väster samt funna färgspår i sam-

band med 2003 års renovering. Att åtgärda detta på ett lämpligt sätt, med hant-

verksmässiga metoder och förbättrat utförande, hade krävt mer tid än vad som gavs 

utrymme för i detta projekt.  

Om rapporten 
Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av utförda åtgärder. Därefter listas 

i tabellform kommande underhålls- och åtgärdsbehov som påträffats men av olika 

skäl inte ingått i renoveringsprojektet. Nästa rapportdel består av en redovisning 

rum för rum över särskilda kulturhistoriska värden i rummen, genomförda åtgärder 

samt iakttagelser under renoveringen. Vid varje rumsredovisning finns en planrit-

ning med aktuellt rum markerat i rosa för att orientera läsaren var i villan rummet 

ligger. Planritningen är den ursprungliga ritningen från 1884 års ombyggnad men 

markeringen motsvarar nuvarande rumsyta. I de fall rumsindelningen är förändrad 

framgår det under iakttagelser. Åtgärder i biutrymmen såsom wc, förråd och hissrum 

har inte dokumenterats och finns bara nämnda (i grå teckenfärg) med rumsnummer 

och nuvarande användning samt eventuell historisk användning om den är känd. 

Inga åtgärder har utförts på källarplan eller vinden som därför inte har dokumente-

rats. 

Efter rumsredovisningen följer en bildrapport med beskrivande bildtexter. 

Därefter finns ett antal bilagor med arbets- och materialbeskrivningar, kulturhisto-

riska dokumentationer samt sist en antikvarisk redovisning presenterad på histo-

riska och nutida planritningar. 

Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 
Konsul Perssons villa uppfördes 1846-1848 efter ritningar av Gustav Friedrich 

Hetsch. Byggherre var generalmajoren, greve Gustaf  Adolf  Fredrik von Essen 

(1803–84), det förekommer därför att villan även benämns ”Essenska villan”.  

Konsul Nils Persson blev ägare till villan 1884 och lät då bygga om den efter 

ritningar av Mauritz Frohm. Förändringar gjordes framförallt invändigt men även 

exteriört, bland annat tillkom den nuvarande balkongen. Från 1918 och fram till 

1950-talet ägdes villan av hans son konsul Ivar Henning Persson, som donerade 

byggnaden till Helsingborgs stad redan 1923 men bodde kvar till 1943 då paret 

Henning flyttar ut och staden tar över som hyresgäster. Under den yngre konsulns 

tid i villan gjordes förändringar, ”moderniseringar”, både invändigt och utvändigt. 

Invändigt tillkom framförallt nya ytskikt på väggar och rummen möblerades med 

nya möbler och en samling äldre kakelugnar (Mariebergsugnar) flyttades in i villan. 

På andra planet mot baksidan gjordes en del förändringar i planlösningen. Sedan 

dess är rumsindelningen i stort intakt.       
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Sedan staden fick tillgång till villan, i början av 1940-talet, har den använts till 

diverse olika kommunala verksamheter såsom sjuksköterskeskola (1960/70-tal), 

musikskola (fram till 2002) och kontor samt fest- och föreningslokal till studenter 

(fram till 2016). Under 1950-talet och framåt tillkom många nya ytskikt, framförallt 

användes otraditionella material, för att anpassa villan till de olika typerna av 

verksamheter.  

2003 utfördes en genomgående invändig renovering. Uppdraget var då att 

anpassa villan för att fungera som kontor och möteslokaler för Helsingborgs stad 

(dåvarande Kärnfastigheter). Åtgärderna finns inte redovisade i en någon samlad 

antikvarisk rapport men utfördes delvis i samråd med byggnadsantikvarie från 

Kulturmagasinet. Förutsättningarna var nog inte de bästa, antikvariskt sett. Få rum 

var orörda och större delen av villan var inklädd med moderna material från andra 

hälften av 1900-talet och det bör ha varit svårt att förstå villans ursprungliga 

karaktär för flertalet. När nyare material revs ut kan det hända att äldre ytskikt åkte 

med eller så var de redan avlägsnade.  

Målning av väggar och tak utfördes och en del golv fick ny täckning. På nedre 

plan tapetserades kontorsrummen med olika tidstypiska tapeter ur Lim och 

handtrycks kulturhistoriska kollektion. Nya golv av linoleum (Forbo Real 2,5) lades 

in i merparten av rummen på nedre och övre plan ovanpå befintliga linoleummattor 

från 1960-talet. Bröstningspanel och övriga snickerier lagades och målades i en ljust 

grå kulör i huvuddelen av rummen. I stora salongen målades bröstningspanelen 

återigen svart efter att varit vit sedan 1910-talets renovering. I ett rum på nedre plan 

(och i trapphallen på mellanvåningen) målades snickerier i en mörk röd kulör 

(troligen för att påminna om mahognyimitation) och väggarna i hallen på 

mittvåningen samt i trapphuset försågs med marmoreringar i en färgsättning som 

delvis fanns bevarad bakom senare tillkomna ytskikt och som återfinns i entréhallen 

mot väster. Två rum på nedre plan målades i ekimiterande kulör. Matsalen (numera 

mötesrum) intill Salongen liksom hallen på nedre plan behölls intakt med befintlig 

ekpanelbeklädnad från 1910-talet på väggar. Tak med dekorativa målningar från 

1880-talet konserverades liksom den textilimiterande tapeten i rummet innanför 

verandan på plan 1. Målning av fönster och innerdörrar utfördes i hela villan. På 

övre plan målades inredning i grå kulör och väggar försågs med vävtapet som 

målades i en ljus gul kulör. Ny hiss installerade i utrymmet där det tidigare funnits 

en kökstrappa utmed det stora trapphuset. Nere i källaren installerades en 

köksutrustning med en mathiss mellan källarplan och serveringsrum på plan 1. 

Kulturhistoriska värden 
Konsul Perssons villa är skyddad som byggnadsminne sedan 1967 enligt 

Kulturmiljölagens 3 kap. År 2001 tillkom förnyade skyddsbestämmelser (som 
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ersatte skyddsföreskrifterna från 1967). Aktuell renovering berör framförallt 

nummer 3 och 4 i de gällande skyddsbestämmelserna:  

1. Byggnaden med tillhörande terrass får inte rivas, byggas till eller på annat sätt förändras till 

sin exteriör. 

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. 

5. Det område som är utmärkt på bilaga 2 och som hör till fastigheten får inte förändras. 

Fastigheten skall hållas i ett sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte 

förvanskas. 

 

Konsul Perssons villa ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården 

M:K15. Villan är upptagen i Bevarandeprogram Helsingborgs stadskärna (antaget i 

kommunfullmäktige 2002-09-25) och omfattas av varsamhetskrav enligt Plan- och 

bygglagen. 

Åtgärder 
Renoveringen har omfattat samtliga rum på plan 1, 2 och 3. Inga åtgärder har 

utförts på vinden och i källare. Åtgärderna har begränsats till ytbehandlingar såsom 

målning och tapetsering. Till viss del har även nya ytskikt och golvmaterial 

tillkommit.  

Målning och tapetsering 
Samtliga fönsterbågar har underhållsmålats med alkydoljefärg likt befintligt (sedan 

2003 års renovering) i en ljust grå kulör, NCS S1502-Y (Beckers Symfoni lackfärg 

halvblank). Fönster som saknade innerbågar har kompletterats med nytillverkade 

med samma utförande som bågar i fönster intill. Fönsterunderhåll har genomförts 

av fönsterhantverkare med god erfarenhet av antikvariska renoveringar och med 

material och metoder likt befintligt (se Bilaga Beskrivning fönsterrenovering av Michael 

Andersén, Byggnadshantverk i Helsingborg). 

På plan 1 och 2 har tapetsering utförts på ytor som tapetserades om senast 

2003. Tapeterna bestod av ett tidstypiskt urval av Lim och Handtrycks 

kulturhistoriska kollektion och var hårt åtgångna. De nya tapeterna är också från 

Lim- och Handtrycks kollektion men har begränsats till ett par olika modeller med 

mer diskreta mönster i syfte att utgöra bakgrund – snarare än ett rekonstruerat 

tidsdokument – till den kulturhistoriskt värdefulla inredningen; bevarade tak- och 

väggmålningar, kakelugnar och takdekorationer.   
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På plan 1 och 2 har ommålning utförts av samtliga gråmålade snickerier som 

målades om senast 2003 med alkydoljefärg i en ljust grå kulör.  

Takmålningar och dekorativa väggmålningar har åtgärdas av konservator 

enligt särskilt åtgärdsprogram och avrapporterats i särskild konservatorsrapport av 

Skånes Målerikonservatorer, Rapport över utförda konserveringsåtgärder, Konsul Perssons 

Villa, Helsingborg daterad 2017-03-10. 

Både trappsteg och väggar i det stora trapphuset var hårt ansatta av smuts och 

ovarsam/illa utförd städning. På trappstegen fanns dessutom rester av lim från en 

plastmatta som togs bort vid 2003 års renovering. Dekorationsmålade partier i det 

stora trapphuset och i mitthallen på plan 2 är rekonstruktioner från 2003 och 

bedömdes varken vara konstnärligt eller hantverksmässigt utförda. Målsättning med 

åtgärderna i trapphuset blev att få trapphuset i helt och rent skick. Den antikvariska 

ambitionsnivån lades lågt. Väggpartierna har lagats med konstnärsfärg. Trappan har 

rengjorts i flera omgångar för att slutligen målas med svart golvfärg (Hagmans 

Klarlack 1 K, RAL 9500N halvblank nr 40).  

Fönster – översiktlig beskrivning 
Fönsterbågarna är från olika tidsperioder men merparten är från början av 1900-

talet. Fönsterbeslag är smidda men även en del gjutna beslag förekommer samt 

senare tillkomna fönsterhakar i förnicklad mässing. Infällda spanjoletter i järn 

förekommer på vissa fönster.  

Fönster i A2:010 var från början ett blindfönster. Fönsteröppningen gjordes 

genomgående efter att en innervägg tagits bort i samband med 1910-talets 

renovering. Nuvarande fönsterbåge bör vara från den renoveringen. Fönstertypen 

förekommer på flera ställen i villan. 

Utförligare beskrivning finns i Bilaga Beskrivning fönsterrenovering av Michael 

Andersén, Byggnadshantverk i Helsingborg. 

Golv - ändringar 
Golven i den norra delen på plan 1 (A1:004, A1:005) och på plan 2 (A2:010) har 

lagts om med parkettgolv. I övrigt har kontorsrum på plan 1 belagts med 

textilmattor av nålfilt. Syftet med parkettgolven är att lyfta rummens karaktär 

genom att använda ett golvmaterial med ett mer exklusivt och mer anpassat 

utförande än grå linoleum.  

På plan 1 var större delen av rummen belagda med en plastmatta med ett 

mörkbrunt parkettimiterande mönster. Detta mattlager lades in 2010 som en 

temporär lösning för att fungera som ett skydd mot det hårda slitage lokalerna 

utsattes för då nedre våningen av villan användes som pub- och festlokal för 

studenter. Under plastmattan låg en grå linoleummatta från 2003. Därefter skilde sig 

mattlagren lite från rum till rum men bestod av ett tjockt lager mattor, merparten 

från 1950-talet och framåt, från tiden efter villan användes som bostad. 
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För att anpassa golvnivån till befintliga trösklar, socklar och dörrblad (som låg 

på vinden) var det nödvändigt att avlägsna några mattlager. I samråd med antikvarie 

beslutades vilka lager som kunde avlägsnas. Värdering och urval utgick från den 

antikvariska förundersökningen som gjordes inför renoveringen 2003 av 

Kulturmagasinet/Helsingborgs museer (Golvmaterial, Konsul Perssons Villa, 

Arbetsmaterial 2002-10-21).    

På plan 2 är golven huvudsakligen lagda med parkett från konsulernas tid. 

Rum A2:010, fd frukostrummet, utgjorde det enda undantaget av de större 

rummen. I detta rum och i intilliggande passage har en ny ekparkett i rutmönster 

lagts ovanpå befintlig linoleummatta från 2003 års renovering. Den nya parketten 

har rutmönster lagda på diagonalen och anknyter därmed till de äldre parkettgolven.  

Under en trasig del av linoleummattan framkom en äldre linoleummatta, sent 

1800-tal alternativt tidigt 1900-tal (se bildbilaga). I samband med renoveringen 2003 

undersöktes möjligheten att ta fram och restaurera den äldre linoleummattan. 

Bedömningen då var att det inte var tekniskt möjligt. Mattan har även denna gång 

lämnats ”in situ” och finns bevarad under det nya parkettgolvet.   

Golv - underhåll  
Samtliga befintliga parkettgolv har tvättats rena med milt rengöringsmedel 

(Timberex Bio C) och ytbehandlats med olja likt tidigare underhåll (Timberexolja). 

Parkettgolven är sedan tidigare hårt nedslipade och den ursprungliga lackade ytan 

har ersatts med oljebehandling. Golven, som är från 1880-talet respektive 1910-

talet, är idag så tunna att de inte är möjliga att slipas ytterligare. 

Väggar 
På plan 1 var samtliga väggar med tapet i behov av att tapetseras om. I rum A1:022 

där det varit pubverksamhet var tapeten särskilt hårt nedsmutsad och trasig.  

Nya tapeter som är anpassade till rummens karaktärer har valts ut av arkitekt 

Gunilla Wembe, Sweco Architects i samråd med beställare och antikvarisk expertis. 

Färgsättning och tapetval finns redovisat i handlingen Färg och materialval som 

utgjorde en del av tillståndsansökan till länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Dekorationsmålade väggar i entrén (A1:001), trapphuset (A1:013, A2:016) och 

hall på plan 2 (A2:001) hade skador som har lagats av erfaren dekorationsmålare. 

Snickerier i rum A1:021 målades om 2003 i ett förenklat ekimiterande utförande. 

Då skadorna var relativt omfattande och det tidigare utförandet inte var särskilt 

hantverksmässigt utfört var det motiverat att måla om ytorna i sin helhet. Under 

renoveringen återfanns spår efter äldre valnötsrotsimitation som bevarades som en 

del i den nya dekorationsmålningen. Kulör och utförande på imitationen beslutades 

i samråd mellan beställare, dekorationsmålare och antikvarie. 
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På plan 3 
Plan 3 renoverades i sin helhet med nya ytskikt 2003. Liksom på övriga plan har 

våningens samtliga fönster justerats och åtgärdats med traditionella metoder och 

material. I övrigt har endast underhåll, såsom tapetsering och målning, utförts på 

plan 3. Textilmattor, nålfiltsmattor, har lagts på befintliga linoleummattor från 2003. 
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Kommande underhålls- och åtgärdsbehov 
Rum/inredning Åtgärd Vem 
Samtliga rum med fokus 
på plan 1 och plan 2 

Årlig besiktning inför den årliga bud-
geten 

Antikvarisk sakkunnig och 
fastighetsförvaltare samt ev 
representant från hyres-
gäst/brukare 

Samtliga kakelugnar i villan Kulturhistorisk inventering med 
åtgärdsförslag 

Antikvarisk sakkunnig i 
samarbete med kakelugns-
makare 

Samtliga fönster i villan Löpande underhåll: innerbågar som 
inte går att stänga justeras  

Byggnadsantikvarisk entre-
prenör 

A1:001 Klimatmätning för att förekomma 
fuktskador på vägg- och takmålning 

Klimatkonsult/ Fastighets-
förvaltare 

A1:002 inklusive dörr-
öppningar mot A1:004A 
och A1:016 

Åtgärdsförslag för ytbehandling av 
väggpanelen och dörrblad 

Åtgärdsförslag tas fram i 
samråd med möbelkonserva-
tor. 
Åtgärderna utförs av bygg-
nadsantikvarisk entreprenör 

Kalkstensgolv 
A1:002 
 

Skyddande matta och tassar på möb-
ler rekommenderas för att minska 
slitaget på kalkstenplattorna 

Städ/hyresgäster 

Kalkstensgolv 
A1:001, 002 

Städning av kalkstensgolv ska utföras 
med torra metoder, dammsugning 
och torr-moppning 

Städ/hyresgäster 

Tvål/såpa används på hårt fastsitt-
ande smuts 

Städ/hyresgäster 

Nya parkettgolv 
A1:004, A1:005 

Behandling av nylagt parkettgolv 
(Tarket noble oak) 

Golventreprenör 

A1:013, A2:016 (A3:020) 
Trapphuset 
 

Målning av fönster och fönsterni-
scher i trapphuset. 
Ny färgsättning kräver tillstånd från 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet 

Målning utförs av dekorat-
ionsmålare  
 
Färgsättningsförslag tas fram 
av arkitekt i samråd med 
antikvarisk sakkunnig 

Befintliga innerbågar (för-
varas på vinden) 
A1:013 
Trapphuset 

Efter nytt värmesystem har installe-
rats i villan och klimatet i trapphuset 
har utvärderats kan det bli aktuellt att 
montera befintliga innerbågar. 

Byggnadsantikvarisk entre-
prenör 

Ev ny färgsättning kräver tillstånd 
från länsstyrelsens kulturmiljöenhet 

 

Kalkstensgolv 
A1:018 
 

Renovering av golvet och eventuell 
ytbehandling. Utförs lämpligen i 
samband med utvändig fasadrenove-
ring. 

Byggnadsantikvarisk entre-
prenör 

Kalkstensgolv 
A1:018 
 

Skyddande matta och tassar på möb-
ler rekommenderas för att minska 
slitaget på kalkstenplattorna 

Städ/hyresgäster 
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Tvål/såpa används på hårt fastsitt-
ande smuts 

Städ/hyresgäster 

A1:018 Renovering av fönster och dörrar 
inkl. nytillverkning enligt äldre mo-
deller 

Byggnadsantikvarisk entre-
prenör. 
Tak- och väggmålning kan 
utföras av vanlig målerient-
reprenör. 

Målning av väggar, snickerier och 
tak, vit kulör likt befintlig 

Takmålning 
A1:019 

Klimatmätning för att förekomma 
fuktskador på takmålning 

Klimatkonsult/ Fastighets-
förvaltare 

Textilimiterande tapet 
A1:019 

Antikvarisk undersökning av tapeten 
inför kommande ny färgsättning  

Antikvarisk sakkunnig i sam-
råd med konservator 

Äldre parkettgolv 
A2:001, A2:004, A2:006, 
A2:007, A2:008, A2:009 

Skyddande mattor och tassar på 
möbler rekommenderas för att för-
hindra slitage  

Städ/hyresgäster 

Äldre parkettgolv 
A2:001, A2:004, A2:006, 
A2:007, A2:008, A2:009 

Ytbehandling  
Åtgärdat 2017 därefter kontinuerligt 
efter golventreprenörens rekom-
mendationer 

Golventreprenör 

Nya parkettgolv 
A2:010, A2:011, A2:012 

Behandling av nylagt parkettgolv 
(Tarkett noble oak) 

Golventreprenör  
 

Balkong utanför salongen 
A2:008 

Behandling av terrazzoplattor enligt 
leverantören KEIMs anvisningar 
 

Byggnadsantikvarisk entre-
prenör  

A2:010 Spegel på kakelugn har fästs proviso-
riskt men bör ses över och eventuellt 
fästas bättre 

Antikvarisk sakkunnig i 
samarbete med kakelugns-
makare 

A2:010 Klimatmätning för att förekomma 
fuktskador på takmålning 

Klimatkonsult/ Fastighets-
förvaltare 
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Kulturhistorisk bedömning 
Renoveringen har i huvudsak handlat om att iståndsätta villan i ett respektabelt 

skick efter en verksamhet som inneburit ett ovarsamt brukande av villan. Det 

nuvarande användandet innebär ett mer varsamt bruk och ett mer anpassat 

användande av villan. De nya hyresgästerna använder byggnaden som kontor och 

möteslokaler och har visat stort intresse och förståelse för byggnadens 

kulturhistoriska värde. Därmed säkras byggnaden och dess kulturhistoriska värden. 

Samtliga åtgärder har utförts med material och metoder som är väl beprövade 

och anpassade till byggnadens egenart. Åtgärderna har projekterats i samråd med 

sakkunnig antikvarie. Renoveringen har utförts i tätt samarbete med medverkande 

antikvarie och av entreprenörer med god erfarenhet av renovering av 

kulturhistoriska byggnader. 

I samband med avlägsnande av yngre ytskikt har en del äldre tidskikt blivit 

synliga för dokumentation och analys. Renoveringen har med detta bidragit till ökad 

kunskapen om byggnaden vilket lyfter det kulturhistoriska värdet. 

Varken byggnadens planlösning eller exteriör har påverkats av renoveringen. 

Ingrepp i byggnadens stomme kunde undvikas då man valde att inte utföra 

planerade ventilationsinstallationer. Inte heller rördragning för vatten och värme har 

varit aktuellt i detta projekt. 

Kabeldragningar och kontakter för elektronik och armaturer har till största del 

monterats i befintliga dragningar och uttag. Nya håltagningar i fast inredning har 

tillkommit i ytterst begränsad omfattning och har beslutats i samråd med antikvarie. 

Sentida kablar som inte används har sanerats. 

Inga förändringar i trappor, dörrar, dörr- och fönsterfoder och stuckaturer 

eller eldstäder har utförts. Dörrar som fanns förvarade på vinden har renoverats 

och kunnat sättas upp igen efter att sentida golvmattor avlägsnats. 

  



 
Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17 
 
 
 

16 

Rumsbeskrivning: plan 1 – entréplan 

A1:001 Entré  

Värdefull inredning 

• kalkstensgolv och trappa 

• väggmålning med marmorering, original 

ovanför vägglist, rekonstruktion nedanför 

vägglist (år 2003) 

• stuckatur och takmålning med textband 

• glasade dörrar till A1:002 

• ytterport av ek med beslag av brons 

• Kopior av Thorvaldsens reliefer; på södra väggen: ”Musernas dans” och på norra 

väggen ”Kärlekens åldrar” samt ”De fyra årstiderna” med två motiv på vardera 

väggen. 

Åtgärder 

• Konservering målning ovan vägglist samt stuckatur och takmålning med textband i 

taket (se särskild konservatorsrapport). 

• Isolerande åtgärder på ytterporten och montering av kalkstenströskel. 

• Rengöring och lagning av väggytor med marmorering. 

• Vitmålning vävtäckt parti i taket, bruten vit NCS 0802-Y5102 

• Lagning och delvis nytillverkning (gjutning med de ursprungliga som mall) av 

bronsdetaljer på ytterdörrarna 

• Montering av två lister för belysning i taket. 

• Nya radiatorer med liknande utformning och med samma placering som de äldre. 

Demonterade originalradiatorer ska förvaras i byggnaden.   

Iakttagelser 

• På partiet ovan vägglisten finns originalmarmorering och reliefer från 1850-talet 

bevarade. Textfälten är från Konsul Perssons tid och kom troligen till när han re-

noverade villan under 1880-talet. Övrig dekorationsmålning (på nedre partier) är 

rekonstruktioner som utfördes vid 2003-års renovering.  

  



 
Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17 

 

17 

A1:002 Hall 

Värdefull inredning  

• Kalkstensgolv, röd- och grårutigt på diagona-

len, 1880-tal 

• väggpanel i ek 

• dörrar och handtag 

• takfris och takstuckatur 

Åtgärder 

• Ilagningar takstuckatur: nytillverkad rosett till mitten av taket och lister nära dörr-

öppning mot entré A1:001. 

• Ilagning av hål i takfrisen samt ilagning av flagnad färg 

• Målning vita takytor, kulör NCS 0802-Y5102 (samma som takyta i entré A1:001). 

• Ca 20 golvplattor har lagts om i nytt kalkbruk och en sprucken platta har lagats 

med stenlim.   

• Rengöring och ytbehandling av stengolv.  

• Rengöring väggpaneler och dörrar. 

A1:003 Kontor 

Värdefull inredning  

• kakelugn, snickerier, bröstpanel samt föns-

ter i panelinklädd fönsternisch, extra bred 

dörröppning med specialtillverkad dörr till 

hall A1:002 

Åtgärder 

• Ny tapet Lim- och handtryck ”Jugend Grön” 

• Snickerier målade likt befintligt i bruten vit kulör 

• Fönsterrenovering 

• Nålfiltsmatta ovan befintligt golv (överst grå linoleummatta från 2003). 

Iakttagelser 

• Rummet hade tidigare en öppning mot A1:004 och utgjorde tillsammans med 

rummen i norra delen kontor för Konsul Perssons bolag ”Fosfaten”. Den yngre 

konsuln hade under en tid sitt kontor i detta rum. Efter det användes rummet som 

telefonväxel (ritning från 1943).   
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A1:004 Matsal 

Värdefull inredning 

• snickerier, panelinklädda fönsternischer, 

bröstpanel och taklister av stukatur 

Åtgärder 

• Ny tapet Lim- och handtryck ”Klassisk 

Rand Vaxholm”  

• Snickerier har ådringsmålats i mahognyimi-

tation. 

• Fönsterrenovering 

• Målning av takytor (vit takfärg)  

• Målning och lagning av takstuckatur av papp och målning av takstukatur av gips 

inne i rummet 

• Fyra lager av sentida mattor (inkl underlag i form av masonit och tjocka lager lim) 

har rivits för att anpassa golvytans nivå till trösklar och dörrar. 

1. Linoleummatta i gulbeige kulör, 1940-tal 

2. Plastmatta i orange-brun kulör, troligen 1980-tal 

3. Linoleummatta i grå marmoleum från 2003  

4. Brun plastmatta i parkettimitation från 2010 

• Nytt golv Tarkett Noble oak, rutmönster lagt på diagonalen. 

Iakttagelser 

• Under fyra lager av sentida mattor återfanns en enfärgad, mörkt brunröd, linole-

ummatta troligen från 1880-talet. Mattan täcker hela golvytan och är bevarad under 

det nya golvet. 

• Vid ommålning av taklisterna framkom att stuckaturen utmed rummets väggar är 

tillverkad av papp medan stukaturen på inre taket är av gips. 

• Takmålningar från 1880-talet finns bevarad under sentida takmaterial och färg. 

Övermålade med vit/gulnad linoljefärg, troligtvis på 1910-talet. I hörnet ovan in-

gången till hallen A1:002 togs en liten del av målningen fram för dokumentation. 

Målningspartiet konserverades och finns kvar för åskådan även efter renoveringen.     

A1:004A och A1:016 Passager 

Värdefull inredning  

• Golvlister 

• Ekparkett i dörröppningen  

• Ekpanel på dörröppningens väggar  

Åtgärder 

• Målning av väggar och tak. 

• Rengöring (inkl slipning) och ytbehandling av parkettgolv (Timberex hårdvaxolja). 

• Nya tröskellister, specialtillverkade av patinerad mässingsplåt 
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A1:005 (inkl. A1:006 och A1:007 kassavalv) Kök fd kontor 

Värdefull inredning 

• 2 plåtinklädda kassavalvsdörrar 

• kakelugn 1880-tal 

• snickerier; listverk, dörrar, väggpanel 

• fönster i panelinklädda fönsternischer  

Åtgärder  

• Ny tapet Lim- och handtryck ”Jugend 

Grön” (ovan tapet från 2003) 

• Snickerier och kassavalvsdörrar målade likt befintligt i bruten vit kulör 

• Fönsterrenovering 

• Låsen på vänstra kassavalvsdörren demonterades för att tillverka nya nycklar. Låset 

har delvis pluggats igen för att förhindra att dörrarna går i baklås.  

• Tre sentida mattor har rivits för att anpassa golvytans nivå till trösklar och dörrar. 

1. Vinylplattor i grått med inslag av färgade rutor, 1960-tal 

2. Linoleummatta i grå marmoleum från 2003  

3. Brun plastmatta i parkettimitation från 2010 

• Nytt golv, Tarkett noble oak, rutmönster lagt på diagonalen. 

• Ny specialbyggd köksinredning har byggts upp i rummet. Inga ingrepp i den äldre 

inredningen har utförts.  

Iakttagelser 

• På en av fönsterbågarna (närmast rum A1:004), under ett par lager vit färg, åter-

fanns spår av en rödaktig träimiterande färg, troligen mahognyimitation. På vinden 

återfanns ett par fönsterbågar med samma färgsättning. Dessa kan ha suttit i det 

fönster som sattes igen i samband med att kassavalven byggdes. Kassavalven till-

kom under Konsul Perssons tid i villan. 

• Även på kassavalvsdörrarna återfanns spår av en rödaktig träimiterande färg, troli-

gen mahognyimitation. 

• Under tre lager av sentida mattor återfanns en enfärgad, mörkt brunröd, linole-

ummatta troligen från 1880-talet. Mattan täcker hela golvytan och är bevarad under 

det nya golvet. 

 
Rum A1:008-012 wc, städ och hisshall 
  



 
Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17 
 
 
 

20 

A1:013 Trapphus 

Värdefull inredning  

• Gjutjärnstrappa (från husets nybyggnad 1840-

tal) med räcke och ledstång,  

• Fönsterbågar med färgade glasrutor i blått och 

rött. 

• Lösa innerbågar finns bevarade på vinden, må-

lade i grå färg. 

• Glasade dörrar in till A2:001 

• Rekonstruerad väggmålning i stil med målning i entré mot väster (2003).  

Åtgärder 

• Väggytor liksom trappan, särskilt på nedre planen, var hårt nedsmutsat och har 

rengjorts i flera omgångar. Trappan hade även limrester med ingrott smuts kvar 

från tidigare renovering då en plastmatta hade legat i trappan.   

• Rengöring, skrapning, delvis slipning (rostiga ytor) samt målning av trappan i sin 

helhet inkl. vangstycken exkl. undersida. Svart metallfärg kulör RAL 8500, glans 

40. 

• Handledare av trä har målats om på nedersta delen. 

• Skador på vägg samt dörrar har lagats i med spackel och konstnärsfärg (olja) med 

anpassad kulör (platsblandad), upp till ca 2,5 meters höjd. 

• Gulgröna fält har målats om i sin helhet upp till ca 2,5 meters höjd (väggfärg i spe-

cialblandad kulör, recept finns i bilaga)  

• Puts- och färgsprickor i fönsternischer har lagats med spackel och konstnärsfärg 

(olja) med anpassad kulör (platsblandad) 

• Fönsterbänkar har målats om i sin helhet. 

Iakttagelser 

• Ursprungliga lösa innerbågar, målade i en gråbeige linoljefärg, finns bevarade på 

vinden. Bågarna är målade i samma färg som insidan av fönsterluckorna på vilo-

planet mellan plan 2 och 3. 

• Efter en särskild färgundersökning (bifogas som bilaga) klargjordes att trappan ur-

sprungligen var målad i en varm guldbeige kulör och hade förgyllda detaljer. En 

överdådig guldtrappa! Under lager av svart och därefter vit färg fanns spår av en 

blå kulör. De blåa färgresterna är från en senare färgsättning och det kan vara så att 

trappan varit helt blå (kornblå) vid något tillfälle. Osäkert när detta kan ha varit.  

 
Rum A1:014 toalettrum 
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A1:015 Kontor 

Värdefull inredning 

• Fönster i panelinklädd fönsternisch 

• äldre golvlist mot yttervägg och mot trapphus 

A1:013 

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Målning snickerier: bruten vit likt befintlig  

• Ny tapet Lim- och handtryck ”Jugend grön” 

(över ”Liljor blå” från 2003)  

• Tak vitmålat likt befintligt 

• Nytillverkad dörr med samma utförande som äldre dörrar 

• Textilmatta ovan befintligt golv, samtliga lager med mattor har bevarats i detta 

rum. 

Iakttagelser 

• Sentida dörr och sentida vägg mot A1:016 och A1:017 

• Rummet saknar bröstpanel.  

• Efter att ha rivit tre lager mattor i rum A1:017 framkom att befintlig vägg mellan 

rummen är monterat ovan mattlagren från 1960-tal t o m 1980-tal. Väggen är mon-

terad på samma plats där det enligt ritning från 1884 fanns en vägg. 
 
Rum A1:016 – se A1:004A 
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A1:017 och A1:20 Kontor 

Värdefull inredning 

• snickerier, panelinklädda fönsternischer, 

bröstpanel 

• Vägg mot A1:015 är sentida och saknar 

bröstpanel men är placerad på plats där det 

tidigare funnits en vägg   

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Snickerier har ådringsmålats i mahognyimi-

tation 

• Tapetsering Lim- och Handtryck ”Jugend Grå” 

• Tak har vitmålats likt befintligt 

• Ny golvmatta av textil ovan ny masonit har lagts flytande ovan äldre parkettimite-

rande linoleum 

• Tre sentida mattor har rivits för att anpassa golvytans nivå till befintliga trösklar 

och dörrar. 

1. Vinylplattor i grått med inslag av gröna rutor, 1960-tal 

2. Linoleummatta i grå marmoleum från 2003  

3. Brun plastmatta i parkettimitation från 2010 

Iakttagelser 

• Under tre lager av sentida mattor återfanns ett golv av linoleumplattor i rutmönst-

rad parkettimitation. Under röd färg på snickerier fanns spår av åldringsmålning 

brun/grön kulör, troligen ekimiterande. 

 
Rum A1:018 Veranda 

A1:019 Lounge/mötesplats 

Värdefull inredning 

• Takmålning 1880-tal 

• papptapet i textilimiterande utförande 

• snickerier med dekorationsmålad bröst-

panel  

• fönster panelinklädd fönsternisch 

Åtgärder 

• Konservering av takmålning. 

• Lagning av papptapeten (i övrigt har den lämnats utan åtgärd) 

• Snickerierna har dekorationsmålats i en valnötsimiterande kulör efter framtagna 

färgytor och anpassning till takmålningen. 

• Dörr från vinden har återplacerats i öppning mot rum A1:017 och A1:022 efter att 

golvnivån har kunnat justeras. 
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• Ny innerdörr mot A1:018 verandan 

• Ny golvmatta av textil ovan ny masonit har lagts flytande ovan äldre parkettimite-

rande linoleum 

• Insidan på inre paret dörrar mot A1:018 har dekorationsmålats i valnötsimitation 

likt väggpanel i A1:019  

Iakttagelser 

• På en av speglarna i bröstpanelen (närmast dörröppning mot A1:021) har ur-

sprunglig dekorationsmålning i valnötsrotsimitation skrapats fram och lagats i. Spår 

av valnötsrotsimitation har återfunnits på fler ställen men i mindre omfattning än 

på den valda ytan. 

• En klarblå färg syntes vid skador under den nyvarande bruna färgen på tapeten. 

Möjligen är den från samma tid som den klarblå färgen som återfanns som en sen-

tida (1950/60-tal) färgsättning på gjutjärnstrappan i det stora trapphuset. Ytterli-

gare färgundersökning av tapeten kunde inte genomföras under renoveringen. 

 
Rum A1:020 – se A1:017 

A1:021 Kontor  

Värdefull inredning 

• dörr  

• väggpanel 

• fönster med panelklädda fönsternischer 

Åtgärder 

• Målning av tak (vit takfärg) 

• Snickerier inkl. bröstpanel har ådrings-

målats i ekimiterande kulör  

• Tapetsering Lim- och handtryck ”Jugend Grön” (ovan tapet från 2003)  

• Fönsterrenovering 

• Tre sentida mattor har rivits för att anpassa golvytans nivå till befintlig tröskel, 

golvlister och dörr 

1. Brun plastmatta i parkettimitation från 2010 

2. Linoleummatta i grå marmoleum från 2003  

3. Vinylplattor i grått med inslag av gröna rutor, 1960-tal 

• Ny golvmatta av textil ovan ny masonit har lagts flytande ovan äldre parkettimite-

rande linoleum 

Iakttagelser 

• Under tre lager av sentida mattor återfanns en linoleummatta med orientaliskt 

mönster i gröna, röda och gula färger, från 1880-talet. Mattan täcker hela golvytan 

(skarvad bit med enfärgad linoleum vid ventilationsöppning under fönster). 

• Tidigare fanns en dörröppning i vägg mot A1:022, mellan Konsul Perssons privata 

kontor och det stora kontorsrummet. 
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A1:022 Kontor 

Värdefull inredning  

• Dörrar 

• Bröstpanel 

• fönster med panelinklädda fönsternischer 

• kakelugn med vita kakel  

Åtgärder 

• Barinredning och dj-bås har rivits 

• Rör för vatten och avlopp ned till källaren 

har satts igen 

• Tapetsering Lim- och handtryck ”Jugend Grå” (ovan tapet från 2003) 

• Fönsterrenovering 

• Snickerier målade likt befintligt i bruten vit kulör S1502-Y 

• Tre sentida mattor har rivits för att anpassa golvytans nivå till befintliga trösklar 

och dörrar. 

1. Vinylplattor i grått med inslag av gröna rutor, 1960-tal 

2. Linoleummatta i grå marmoleum från 2003  

3. Brun plastmatta i parkettimitation från 2010 

• Ny golvmatta av textil ovan ny masonit har lagts flytande ovan äldre parkettimite-

rande linoleum 

Iakttagelser 

• Under tre lager av sentida mattor återfanns en enfärgad, mörkt brunröd, linole-

ummatta, troligen från 1880-talet. 

• På ett mindre väggparti under sentida tapeter återfanns spår av dekorationsmålning 

i form av ränder i klara röda och blåa färger direkt på putsad väggyta. Troligen från 

1850-talet då huset uppfördes. 
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Rumsbeskrivning: plan 2 

A2:001 Hall 

Värdefull inredning 

• parkettgolv 

• dörröppning med kolonnportal 

• dörrar med glasetsning 

• taklister 

• övriga snickerier  

Åtgärder 

• Rengöring och ytbehandling parkettgolv 

• Ny tröskellist mot hall A2:012 där nytt parkettgolv lagts 

• Dörrparet mot salongen har återmonterats (dörrarna fanns förvarade på vinden) 

• Lagningar på målade ytor, framförallt dörrpartiet mot trapphuset 

A2:004 Kontor 

Värdefull inredning 

• Parkettgolv, diagonalt lagda rutor, 1910-tal 

• snickerier (listverk, dörrar och fönster) 

• kakelugn med vita kakel och spegel  

• takdekor/stuckatur 

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Tapetsering Lim- och handtryck ”Klassisk Rand Vaxholm” 

• Målning av snickerier i en bruten vit, ljusgrå kulör NCS S1502-Y 

• Rengöring och ytbehandling av parketten, Timberex hårdvaxolja. 

• Garderobsdörr in till utrymme bakom kakelugn har klätts in i tapet  

Iakttagelser 

• Rummet utgjordes tidigare av två rum, sängkammare och ”toilettrum” med ingång 

till en ursprunglig WC (där nuvarande WC, A2:002 och A2:003 finns), samt en 

korridor/hall. Rummen slogs samman och fick befintlig inredning under 1910-

talet.  

• Fönstret ut mot balkongen är sentida och fungerar som utrymningsväg till utvändig 

utrymningstrappa.  
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A2:005 Balkong 

Värdefull inredning 

• Golvmosaik (1880-tal) 

• golvlister 

• fönster och dörrar  

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Målning väggar bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning snickerier, ljust grå kulör halvblank, NCS 1502-Y 

A2:006 och A2:007 Kontor   ”Bruna kabinettet/Lilla salongen” och ”Röda/Gröna kabi-
nettet” 

Värdefull inredning  

• parkettgolv med samma mönster som övriga rum 

mot väster (1880-tal) 

• snickerier (lister, bröstpanel, panelinklädda föns-

ternischer och dörrar)  

• kakelugn Mariebergstyp 

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Målning tak med vit takfärg 

• Målning snickerier, ljust grå halvblank NCS S 1502-Y 

• Tapetsering Lim och Handtryck ”Jugend Grön” 

• Rengöring och ytbehandling av parkettgolven, Timberex hårdvaxolja 

A2:008 Salongen 

Värdefull inredning 

• parkett med samma mönster som övriga rum 

mot väster (1880-tal) 

• snickerier (lister, bröstpanel, dörrar och 

fönster) 

• Stor spegel med guldram (ursprungligen för-

gylld) med blomsterdekoration och satir-

masker  

• Kakelugn Mariebergstyp, inflyttad på 1910-tal.  

• Takstuckatur, dekorationsmålad fram till 1910-talet 

• tapet från 1910-tal  

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Snickerier har målats i svart kulör likt befintligt NCS S 9000-N halvblank 

• Rengöring och ytbehandling av parkettgolv, Timberex hårdvaxolja 
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• Glasade dörrar mot A2:001 har återmonterats, förvarades på vinden 

• Lagning och rengöring av spegel 

Iakttagelser 

• Snickerier vitmålades vid renoveringen på 1910-talet men har numera den ur-

sprungliga svarta färgen (sedan renoveringen 2003)  

• Tidigare stod två kakelugnar i detta rum, en av dem står numera står i A:010 Fru-

kostrummet och en är utbytt mot den stora spegeln 

• Balkongdörrar nytillverkades i äldre modell vid balkongrenovering 2014 och ersatte 

då två moderna, inte anpassade, dörrar 

A2:009 Mötesrum ”Stora matsalen” 

Värdefull inredning 

• Parkettgolv i ek lagda i rutmönster 1880-tal 

• Fönster med omfattningar målade i ekimi-

tation 

• Dörrar inklusive specialtillverkade beslag 

och nycklar 

• Väggpanel i ek, 1910-tal 

• Dekorationslister i tak, 1910-tal 

• Kakelugn Mariebergstyp, inflyttad under 1910-talet  

• Glasade skjutdörrar mot salongen A2:008 kompletterade med vikdörr med karos-

seripanel i 1950-tals stil. 

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Målning av fönster och omfattningar i ekimitation 

• Rengöring och ytbehandling av parketten, Timberex hårdvaxolja 

• Håltagning i två takdekorer för hängning av ny belysning 

Iakttagelser 

• Fönsterbågarna i ekimitation var målade endast en gång tidigare. Troligen är både 

fönster och färg från 1910-tal då rummet renoverades med ny ekpanel i en något 

ljusare färg. Alternativet skulle vara att både fönster och färg suttit sedan 1880-tal. 

• Bakom den nuvarande kakelugnen finns äldre tapet och panel (1880-tal) 

• Bakom väggpanel mot salongen finns äldre tidningspapper tapetserat på väggen. 

• Vikdörren har fått brännskada från radiatorn när den stått utan elementskydd 
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A2:010 Kontor ”Lilla matsalen/frukostrummet” 

Värdefull inredning 

• snickerier (bröstpanel, fönster, dörrar, lister)  

• takmålningar, 1880-tal och ett senare tillkommet 

motiv (troligen 1910-tal) i tak ovan utbyggd del 

• kakelugn  

Åtgärder 

• Fönsterrenovering 

• Konservering av takmålningar 

• Målning av snickerier, ljust grå NCS S1502Y 

• Tapetsering Lim och handtryck ”Jugend Grön” 

• Nytt parkettgolv ovan befintliga golvmattor. Tarkett ”Noble Ek Soho” 

Iakttagelser 

• Under sentida linoleummatta och tjockt lager spackel finns en mönstrad heltäck-

ande linoleummatta, troligen från 1880-talet, bevarad. Enligt uppgift togs mattan 

fram vid renovering 2003 men bedömdes inte kunna restaureras. Mattmönstret har 

dokumenterats och möjlighet att nytillverka matta med samma mönster finns (t ex 

genom Handtryckta Tapeter AB, Stockholm).    

• Rummets nuvarande kakelugn stod tidigare i Salongen innan den nuvarande flytta-

des in under 1910-takets renovering. 

A2:011 och A2:012 Passager 

Åtgärder 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning av snickerier, ljust grått NCS 

S1502-Y 

• Nytt parkettgolv ovan befintliga mattor 

rutmönster lagt på diagonalen, Tarkett 

”Noble Ek Soho” 

A2:013 

Åtgärder 

• Målning av fönster, tak och väggar 

• Fönsterrenovering 

Iakttagelser 

• Rummet har tillkommit under senare tiden 

och har ingen synlig äldre inredning bevarad.  

• Tidigare dörröppning mot A2:010 synlig i 

detta rum. 

 

Rum A2:014-015 Städ och passage till hiss 
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A2:016 och A3:001 Trapphus ”The Landing” 

Värdefull inredning 

• Gjutjärnstrappa (från husets nybyggnad 1840-tal) med räcke och ledstång,  

• Utvikbara invändiga fönsterluckor i fönstersmygarna, målade grå på insidan. 

• Glasade dörrar intill hall samt glasat parti till passage A3:019 

• Lösa innerbågar finns bevarade på vinden (samma grå kulör som luckorna har in-

vändigt) 

• Rekonstruerad väggmålning (2003)  

Åtgärder 

• Väggytor har rengjorts 

• Rengöring och ommålning av trappa 

• Målning nedersta delen av trappräcket  

• Lagning väggmålning 

Iakttagelser 

• Fönsterpartiet mellan plan 2 och 3 fungerade tidigare som öppning ut mot en 

brygga mot Landborgen bakom villan. När bryggan togs bort kan nya föns-

ter/fönsterglas ha satts in. 

• Under lager av svart färg på trappräcke fanns spår av en blå kulör och under det en 

beige färg med dekorationer i guldfärg. Skånes målerikonservatorer utförde en fär-

gundersökning inför ommålning, Se Bilaga 2 – Färgundersökning Gjutjärnstrappa. 
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Rumsbeskrivning: plan 3 

A3:001 Vestibul ”Robinson Cruse” 

Värdefull inredning 

• Glasparti med dörrar mot trapphuset  

• Snickerier 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 

2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

• Tapetsering fondtapet Charles Burger ”Robinson Crusoé Noir” 

 
Rum A3:002 Städ 

A3:003 Kontor fd rum för tjänstefolk 

Värdefull inredning 

• Snickerier 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 

2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

• Fönsterrenovering 

Iakttagelser 

• I ett av hörnen som är avrundat har tidigare stått en kakelugn.  

A3:004 Passage 

Värdefull inredning 

• Snickerier 

• Dörröppning till spiraltrappa för tjänstefolk 

• Igensatt öppning till utrymme bakom kakelugn 

i rum A3:008 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

Iakttagelser 

• Utrymmet bakom kakelugn i rum A3:008 har troligen använts som förråd, på plan 

2 är motsvarande utrymme inrett med hyllor.  
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A3:005-012 Kontor ”Dagligrum” och ”barnens sovrum” 

Värdefull inredning 

• Snickerier 

• Kakelugnar 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

• Fönsterrenovering 

• Renovering balkongdörr i rum A3:006 

Iakttagelser 

• Samtliga dörröppningar mellan rummen utmed huvudfasaden är igensatta sedan 

renoveringen 2003.  Dörrkarmar med foder finns bevarade och är synliga. 

• Rum A3:012 användes som skrivarrum då den yngre konsuln Ivar Henning Pers-

son bodde i villan. 

A3:013 och A3:016 Passage 

Värdefull inredning 

• Snickerier 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 

2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning av snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

A3:014 Förråd 

Värdefull inredning 

• Fönster (övriga snickerier är nytillkomna trolig-

en från 2003 års renovering) 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 

2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning av snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

• Fönsterrenovering 
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A3:015 Pentry Jungfrukammare 

Värdefull inredning 

• Snickerier 

Åtgärder 

• Textilmatta tejpad ovan linoleummatta från 

2003 

• Målning väggar, bruten vit NCS S0502-Y 

• Målning av snickerier, ljust grått NCS S1502-Y 

• Fönsterrenovering 

Iakttagelser 

• Rummet har tidigare haft en kakelugn i hörnet intill A3:017. I väggpartiet mot 

A3:021 fanns tidigare en dörröppning.  

 
Rum A3:016 Passage – se A3:013 

A3:017  

Värdefull inredning 

• Väggar med kakel från första hälften av 1900-

talet 

Åtgärder 

• Plastmatta  

• Målning väggar och snickerier 

• Lagning väggkakel 

Iakttagelser 

• Utgjorde ursprungligen ett större rum tillsammans med A3:021-022 och fungerade 

som jungfrukammare under Konsulns tid. 

• Rummet gjordes om till bad/tvättrum när den yngre konsuln Ivar Henning Pers-

son bodde i villan. 

 
Rum A3:018 wc 
 
Rum A3:019 passage till hiss och till vindstrappa – fd kökstrappa 
 
Rum A3:021-022 wc – fd jungfrukammare tillsammans med A3:017 
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Bildrapport 

Bilder med beskrivning plan 1 

A1:001 Entré 

 

A1:001 Entrén före renovering och konservering. Ett läckage har orsakat skador i murväggen och dekorationsmålningen. På grund 
av ett olämpligt klimat i rummet hade färg släppt från takdekormålningen. 

 

A1:001 Entrén före renoveringen, de gamla kamrörsradiatorerna fungerade inte och var i behov att bytas ut.  
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A1:001 Entréporten och entréhallen 
efter renovering. De äldre konvektorer 
som var trasiga har byts ut mot nya i 
liknande utförande. 
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A1:001 Nya justerbara spotlights på lister lyser upp hallen och väggdekorationerna, gipsreliefer med Thorvaldens motiv.  

 

Porten har renoverats utvändigt. De gjutna lejonhuvudena har lagats och saknade delar på låsplatta har nytillverkats. Dörrbladen 
har kompletterats med en ny trälist som tätar porten. En låg tröskel av kalksten har limmats på stenen under dörrarna för att göra 
öppningen tätare.  
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A1:002 Reception  

Historisk benämning: ”Stora vestibulen” 

 

 

A1:002 Inredningen i hallen innanför entrén har slitits hårt och farit illa av ovarsam hantering. Träpanelens ytbehandling har los-
sat när gamla tejprester avlägsnats och nedtill har panelen fått fuktskador av ovarsam städning. Listverket i taket var trasigt på 
sina ställen och både tak och panel liksom golv var ingrodda med smuts, tuggummi och stänk från dryck.   
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A1:002 Golvytor, parkett likväl som stengolv, och väggpanel var ingrodda med smuts, tuggummi och stänk från dryck.   

 

A1:002 Listverket i taket var trasigt på sina ställen och takytan var nedstänkt och kladdig av dryck av olika slag.  
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A1:002 Löst sittande och trasiga golvplattor demonterades för att lagas och återmonteras i nytt kalkbruk. När plattorna var demonte-
rade syntes det ursprungliga golvbjälklaget med kraftiga ekbjälkar, från 1850-talet.    
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A1:002 Hallen efter renoveringen och de nya hyresgästerna, HASAB, har flyttat in.  
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A1:002 Parketten i dörröppningarna har slipats och ytbehandlats med hårdvaxolja. Dekorationslister i taket och utmed väggarna har 
rengjorts och lagats. Bilden visar pågående renovering: en strykning med vit färg återstår och ett par guldlister är ännu inte monterade.  



Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17 
 

 

41 

A1:003 Kontor 

Historisk benämning: ”Fosfaten”, kontor för Konsul Perssons bolag 

  A1:003 Före renoveringen och efter renoveringen. 
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A1:004 Matsal 

Historisk benämning: ”Fosfaten”, kontor för Konsul Perssons bolag 

 

A1:004 före renovering med de ytskikt som tillkom under 2003 års renovering. En plastmatta lades på golvet 2010 som ”offerskikt” 
då golvet var hårt utsatt av pub- och annan studentverksamhet. 
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A1:004 Taklisten under pågående renovering. Listen utmed 
väggarna var av papp medan listen på takets inre delar var 
av gips. På både gipsen och pappen återfanns mörkare bruna 
(träimiterande) färger och dekorer med guld under senare vit-
gul oljefärg. Under en bit lossad takpapp fanns ett välbevarat 
parti av äldre takmålning.  
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A1:004 under renoveringen. När sentida lager av linoleum- och plastmattor avlägsnades kom en enfärgad (brun/bourgogne), 
äldre linoleummatta i dager. Mattan är skarvad på mitten vilket tyder på att den är från en tid då rummet var avdelat med en 
vägg. Mattan bevarades under det nylagda parkettgolvet (se nästa bild).  



Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17 
 

 

45 

 

A1:004 efter renoveringen. Vy över rummet som numera används som matsal och mötesplats för villans besökare och hyresgäster. 

 

A1:004 efter renoveringen. Under 1900-talet har rummets ytskikt bytts ut flertalet gånger och man kan förstå att användandet 
av rummet har varierat. Den påkostade takfrisen, ursprungligen dekorerad med guld, visar att rummet tidigare har använts för 
representation.   
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A1:005 Pentry 

Historisk benämning: ”Fosfaten”, kontor och kassavalv för Konsul Perssons bolag  

 

 

A1:005 före renoveringen. Rummet var inrett som serveringsrum med mathiss från källaren sedan 2003. Ytskikten var i behov 
att bytas och kassavalvsdörrarna hade gått i baklås.   
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Kassavalvsdörrarna i A1:005 Ena dörren var öppen men ett av låsen hade en avbruten nyckel och var i låst läge så dörren inte 
kunde stängas till. För att få upp låset och tillverka nya nycklar blev det nödvändigt att demontera kassaskåpsdörrarnas låshus. 
Bilden till vänster visar dörrbladet när låshuset har demonterats, Till höger ligger låshuset som är lika stora som själva kassa-
valvsdörrarna och byggt som en tjock plåtskista fylld med metallspån. Dörrarna är försedda med tre lås vardera. Låsen måste 
öppnas i en särskild ordning såsom ett kombinationslås.    

    

A1:005 Nyckelhålen döljs av gjutna brickor med dekorativa motiv. Färgspår runt låsplattan visar att dörrarna tidigare varit må-
lade i en röd, mahognyimiterande kulör.  
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A1:005 Efter renoveringen då rummet har fått nya ytskikt i sin helhet (dock samma tapetmönster som tidigare). Kassavalvsdör-
rarna går numera att öppna och stänga men då låsanordningen är så komplicerad bör de inte låsas. De nytillverkade nycklarna 
förvaras därför hos Fastighetsförvaltningen.  

 

A1:005 Rummet används som serveringsrum och personalkök. All inredning är löst monterat och delvis på hjul för att få ett flex-
ibelt kök och så få ingrepp i ursprunglig inredning. Hyllor har monterats på mathissen som installerades 2003.   
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A1:013 och A2:016 Trapphus 

Historisk benämning: ”Stora trappan”  

 

    

A1:013 Nedre delen av trappan, från källarplan upp till plan 1 och plan 2, var hårdast utsatt av slitage. Väggar och dörrar utmed 
trapphuset hade omfattande men mest ytliga skador på målning och puts. 
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A1:013/A2:016 Trapphuset innan renoveringen. Smuts, stänk på väggarna och skadade ytor sänkte helhetsintrycket av trapphus. 

 

A1:013/A2:016 På gjutjärnstrappan hade smutsen närapå cementerats och det krävde flera omgångar rengöring innan trappan 
kunde målas om. Hållare för mattstång visar att trappan ursprungligen användes med en matta. 
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A2:016 I samband med rengöring av trappan gavs tillfälle att undersöka tidigare färgsättning på trappan. Med konservatorers hjälp 
blev det klart att trappan ursprungligen varit ljust målad i guldiga kulörer. Därefter har trappan varit blåmålad och fram till 2003 
var den belagd med plastmatta.  



Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17 
 
 

52 

   

    

Trapphuset efter renovering, 2018. Väggarnas dekorationsmålning är rekonstruktioner från 2003. De gula, bruna och svarta fäl-
ten är utförda som förenklade marmorimitationer och de röda ytorna som förenklade mahognyimitationer. Väggytorna har ren-
gjorts och målningen har bara lagats medan trappan har målats om i sin helhet efter flera omgångar rengöring.     
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A1:015 Kontor  

Historisk benämning: ”Bostadsrum kontorspersonal” och ”Fröken Gréns rum”  

    

  A1:015 under renoveringen, i infälld bild visas tapet från 
2003 års renovering, ”Liljor blå” från Lim och handtryck. 
Rummet användes som spritförråd under studentverksamhet-
en och var inte lika hårt åtgånget som övriga rum på plan 1. 

A1:015 efter renoveringen då de nuvarande hyresgästerna har 
flyttat in. Samtliga golvmattor (inklusive plastmatta från 
2010) ligger kvar under textilmattan i detta rum. 
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A1:017 Kontor  

Historisk benämning: ”Kontor” och ”Konsul Perssons rökrum” 

 

    

A1:017 då lokalerna på nedre plan användes som pub- 
och festlokal för studenter. Plastmattan lades in 2010, i 
övrigt tillkom alla ytskikten i detta rum 2003.  
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A1:017 Under sentida linoleum- och plastmattor låg en äldre linoleummatta med ett tydligt parkettmönster, bevarad i sin helhet. 
Ännu ett lager linoleummatta finns innan brädgolvet tar vid.  
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A1:017 under och efter renoveringen då nya hyresgäster flyttat in. Rummet har fått nya ytskikt i sin helhet men snickerierna är nu-
mera målade i en naturtrogen, hantverksmässigt utfört, mahognyimitation.   
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A1:019 Lounge/mötesrum 

 

    

  

A1:019 rummet innanför verandan var hårt åtgånget på grund av 
olämpligt klimat. Takmålningarna som konserverades så sent som 
2003 behövde åter konserveras i sin helhet. Snickerierna var 
målade i en förenklad ekimitation och var liksom de flesta ytskikt 
på plan 1 mycket hårt nedsmutsade och i behov att målas om. 
Tapeten hade smärre skador som lagades i av konservator. 
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A1:019 med dörröppning mot A1:021. I en av vägg-
panelens speglar fanns en fint utförd valnötrotsimitation 
under sentida färglager. Även på dörrkarmen mot veran-

dan fanns spår av en liknande imitation. 
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A1:019 Dörren mitt emot verandan leder in till tjänstefolkets trappa, en spiraltrappa som leder från källaren till vindsvåningen. 

 

A1:019 under renovering. För att anpassa golvnivån till dörrar och trösklar (och inte tvärtom) togs sentida linoleum- och plastmat-
tor, från tiden då villan upphört som konsulbostad, bort i vissa rum. Underst i detta rum, liksom rummet intill, fanns en relativt 
välbevarad linoleummatta med ett parkettimiterande mönster, troligen från slutet av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Mattan beva-
rades på plats under träfiberskivor och den nuvarande textilmattan. Snickerierna är grundade inför imitationsmålningen. Provytor 
med förslag på den nya dekorationsmålningen visades upp och valdes i samråd med antikvarie och arkitekt.   
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Närbilder på linoleummattan i A1:019. Mattan var i relativt gott skick men var perforerad av spikhål från yngre golvbeläggning. I 
ett av hörnen i rummet har mattan skarvats i med en bit med omvänt mönster. På platsen stod tidigare en kakelugn.    
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A1:019 efter renovering med åtgärdad takmålning och nymålade snickerier i ekimitation och restaurerad valnötrotsimitation. 
Tapeten har inte målats om utan bara lagats. Tapetens nuvarande färg är tillkommen under senare tid och det är oklart vil-
ken den ursprungliga färgen är. En liknande tapet finns i Oscar II:s skrivarrum på Kungliga slottet, där den har en grön 
sammetsimiterande kulör. Det är möjligt att tapeten i villan haft ett liknande utförande. Äldre fotografi (1880-talet) från 
sängkammare på plan 2, nuvarande A2:004, visar en liknande tapet. Rummet renoverades i slutet av 1910-talet och det är 
inte otroligt att tapeten kommer därifrån.   
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A1:021 Kontor 

Historisk benämning: Konsul Perssons privata kontor 

 

A1:021 Konsul Perssons privata kontor före renovering. Liksom i övriga rum på plan 1 var ytskikten tillkomna under 2003 års renove-
ring och hårt ansatta.  
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A1:021 Under senare golvmaterial låg en, antikvariskt sett, välbevarad linoleummatta. Mattan täckte hela golvytan. Enligt äldre 
ritningsmaterial (1884) stod en kakelugn i hörnet vilket tyder på att mattan kommit på plats efter den värmekällan i rummet har 
tagits bort. Äldre fotografi visar en liknande matta i sängkammare på plan 2, A2:004, som fick nuvarande utseende först på 
1910-talet. Möjligen är mattan återanvänd därifrån. Till vänster i bild syns del av en igensatt dörröppning mot A1:022. 

    

A1:021 Konsul Perssons privata kontor efter renovering. Snickerier har försetts med en skickligt utförd ekimitation. 
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A1:022 Kontor  

Historisk benämning: Konsul Perssons stora kontor  

 

 

A1:022 under studentverksamheten. 2003 byggdes rummet om för att anpassas till pubverksamhet, med dj-bås och bardisk. De yt-
material som valdes var däremot inte  lämpliga för verksamheten. Tapeten och golvmattan liksom målade ytor på tak och väggar var 
hårt ansatta av smuts och dryck. Rummet liksom större delen av plan 1 luktade sunkigt och instängt.    
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A1:022 Rummet under renovering; tapetsering och målning av snickerier är utfört medan golvet återstår att renoveras. Några 
lager moderna mattor (med tjocka lager lim), från 1960-talet och framåt, avlägsnades för att anpassa golvnivån till befintliga 
trösklar och dörrar. Dörrblad som förvarades på vinden renoverades och kunde sättas på plats.  

 

A1:022 Vid tröskeln mot A1:016 syntes ytterligare ett lager linoleummatta på lumppapp och underst ett brädgolv.   
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A1:022 Till vänster om rummets högra fönster, blottlades spår av väggdekoration som var målad direkt på putsen, i samband med 
rivning av tapet från 2003. Dekorationen utgjordes av en rand, i klar marinblå färg, som löpte ca 10-11 cm längs med väggpartiets 
yttre kant.  
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A1:022 efter renoveringen. Rummet har fått nya ytskikt och en textilmatta har lagts ovanpå masonitplattor som ligger löst över den äldre 
linoleummattan. 
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Bilder med beskrivning plan 2 ”Salongsvåningen” 

A2:001 Hall  

Historisk benämning: ”Tambur”  

    

  

A2:001 före och efter renoveringen. Pardörrarna in till salongen 
har åter satts på plats efter att varit nedmonterade och förvarade 
på vinden en tid. Ytskikt inklusive parkettgolvet har rengjorts 
och lagats, i övrigt har inga förändringar gjorts i rummet 
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A2:004 Kontor 

Historisk benämning: ”Daglirummet” fd Sängkammare med toilettrum 

  

 

A2:004 före renoveringen. Parkettgolv och takdekorationer är från 1910-talet då rummet kom till i sin nuvarande utformning. Ne-
dan: väggen mot A2:007 med en sentida dörröppning mot rum A2:007. Dörren till vänster leder till tjänstefolkets spiraltrappa som 
går upp till plan 3 och ned till plan 1 och källaren. Till höger en skåpsdörr in till ett förråd bakom murstocken till kakelugnen i 
rummet intill.   
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A2:004 efter renoveringen. Rummet används nu-
mera som kontorslandskap. Fönsterrenovering, 
tapetsering och målning av de grå snickerierna har 
utförts. Inga förändringar gjorts på den fasta inred-
ningen. Bilden nedan visar hyllor som är uppsatta 
bakom rum A2:007´s kakelugn men som nås via 
detta rum som tidigare var sängkammare. Förrådet 
kan ha använts som värmeskåp för sängkläder. 
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A2:005 Veranda  

Historisk benämning: ”Blomsterrum” 

 

A2:005 Vy från A2:006 in till verandan före renoveringen. 

 

A2:005 Verandan efter ommålning av snickerier, väggar och tak. Till vänster syns nischen till en fönsteröppning. Den togs 
upp av den yngre konsuln för att få en direkt förbindelse mellan verandan och A2:004 som då hade gjorts om till ett finare 
”daglirum” efter att ha varit sängkammare och ”toilettrum”. Idag fungerar fönsteröppningen som utrymningsväg.  
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A2:005 Verandan efter renoveringen, 2017, med utsikt över villans trädgård och Stadsparken. 

 

Under konsulfamiljens tid i villan användes verandan som blomsterrum. På bilden syns det vackra golvet som ännu finns bevarat. 

Foto: Helsingborgs museer. 

.  
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A2:006 En titt tillbaka i tiden, 1880-tal.  

Foto: Helsingborgs museer.  

A2:006 Renoveringen är klar och det fd ”Röda/gröna 
kabinettet” har börjat att användas som kontor.  

 

Foto: Helsingborgs museer.  

A2:006 Kontor  

Historisk benämning: ”Röda Kabinettet” ”Gröna Kabinettet” 

    

A2:006 före renoveringen och till höger under renovering; golvet är rengjort och ytbehandlat medan tapetsering och målning återstår.  

    

 

 

    

A2:006  

Fukt under möbel eller blomsterkrukor har lämnat 
fula fuktskador på ekparketten. Efter rengöring och 
försiktig slipning syns märkena mindre men finns 
fortfarande kvar. Parkettens ålder (1880-tal) gör att 
den är tunn och tål inte att slipas mer. Det är därför 
extra viktigt att all äldre parkett skyddas med 
mattor och möbeltassar används på alla möbler. 
Blomkrukor ska ställas på fat. All städning ska ske 
med torra metoder. 
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A2:007 Kontor 

Historisk benämning: ”Bruna kabinettet” ”Lilla Salongen” 

  

A2:007 Pågående renovering; golvet är rengjort och ytbehandlat medan tapetsering och målning återstår. 

    

A2:007 Renoveringen är klar och det fd ”kabinettet”/”lilla salongen” har börjat att användas som kontor.  

  

A2:007 En titt tillbaka i tiden, såsom rummet var inrett 
under 1880-talet. 

Foto: Helsingborgs museer. 
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A2:008  

Historisk benämning: ”Stora Salongen” 

 

 

A2:008 Salongen före renoveringen. Tapeterna är från 1910-talet efter den yngre konsulns modernisering då även snickerierna 
målades vita. Vid 2003 års renovering återgick man till den ursprungliga svarta kulören på snickerierna. Den stora guldspegeln 
hade skador som var olämpligt lagade med ”plastic padding” och var ordentligt nedsmutsad med bl a nikotin. Det är osäkert var 
spegeln kommer ifrån men den kom på plats först efter att villan upphört som konsulbostad.   
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A2:008 efter renoveringen och nya hyresgäster har flyttat in. På plats för den stora spegeln stod tidigare en kakelugn och en lika-
dan stod i andra hörnet. Samma modell står numera i A2:010, fd frukostrummet/lilla matsalen.  
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A2:008 En titt tillbaka i tiden, två generationer konsuler låter fotografera sina nyrenoverade hem; överst ca 1886 och nederst 1919. 
När den yngre konsuln moderniserade villan under 1910-talet flyttade han in ett antal äldre kakelugnar, typ Marieberg, varav en 
står i salongen. 

Överst: Helsingborgs museer. 

Underst: foto ur Svenska Hem i ord och bilder. 
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A2:009 Mötesrrum 

Historisk benämning: ”Stora matsalen” 

 

 

A2:009 Matsalen används numera som mötesrum men har all fast inredning inklusive kakelugn från början av 1900-talet bevarat och 
parkettgolv från 1880-talet. En vikdörr har monterats framför glasdörren mot salongen (nedre bilden), troligen under 1950-talet då villan 
började användas för kommunala verksamheter och eran som privat bostad slutade. I väggen har ett skåp med whiteboard och en ställning 
för projektor under senare tid monterats för att anpassa salen till mötesrum.  
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A2:010 Kontor 

Historisk benämning: ”Lilla Matsalen” ”Frukostrummet” 

 

    

A2:019 Rummet fick nya ytskikt 2003 då också takmålningarna 
åtgärdades av konservatorer. På grund av ett olämpligt klimat i 
rummet hade målningarna skador som behövde åtgärdas. Likaså 
fanns skador i linoleummattan och tapeten. 
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A2:010 efter renovering. Rummet har fått ny tapet, nytt parkettgolv och takmålningar är åtgärdade.  
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A2:011 och 012 Passager 

    

A2:012 och A2:011 var belagt sedan 2003 med samma gråa linoleummatta som i rum A2:010. För att få till en helhet lades 
även parkett i denna passage. Plan 2 (förutom wc, pentry och hisshall) har nu tre generationer – 1880-tal, 1910-tal och 2017 – 
ekparkett i olika rutmönster lagda på diagonalen. 
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Bilder med beskrivning plan 3 

A3:001 Hall  

Historisk benämning: ”Vestibul Robinson Cruse” 

 

A3:001 före renovering. Hela plan 3 fick nya ytskikt, från golv till tak, vid 2003 års renovering då rummen anpassades 
som kontor för Helsingborgs stads fastighetsförvaltning. 

 

A3:001 efter renovering. Inga större förändringar har gjorts denna gång. Golvet är belagt med textilmatta som ligger direkt 
på linoleummattan från 2003. På väggen i hallen har en tapet med motiv från Robinson Cruse satts upp. Enligt äldre be-
skrivningar fanns just en tapet med detta motiv i huset och hallen på plan 3 (A3:001) benämns ”Vestibul Robinson 
Cruse” i en beskrivning av Martha Henning Persson (konsul Perssons dotter).  
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A3:012 Kontor  

Historisk benämning: “Barnkammare Stures rum” ”Konsulns Skrivarrum” 

 

 

A3:012 före renovering.  
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Bilaga 1 – arbetsbeskrivning 
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Bilaga 2 – materialbeskrivningar 

Färgbeskrivning 
Snickerier i Mötesrum A2:008 har målats lika bef.  NCS S 9000-n Beckers Symfoni lackfärg halvblank 

Gråa snickerier invändigt Beckers Symfoni lackfärg halvblank NCS S 1502-Y 

Fönsternas mellansidor - Jotuns Drygolin fönsterfärg NCS S 1502-Y 

Tak i A1:001 Entre: NCS 0802-Y5102 Beckers Scotte R 2 

Övriga tak – Beckers Scotte R 2 takfärg 

Vitmålade väggar – Scotte 7 väggfärg NCS S 0502-Y 

Färg runt imitationsmålade ytor i trapphus A1:013, A2:016 och A3:020 

Väggfärg scotte 7 enligt.recept från FÄRG O TAPET I HELSINGBORG 

Brytbas c 0,9l. CW7,7  RX1,1  WX4,2  YX62,7 

Ådringsmålning snickerier 

A1:004, A1:017 (inkl. A1:020), A1:019 och A1:021  

Bottenfärg Beckers snickerislip 

Ådring Alcros ådring o marmoreringsbas 

Lack Jotuns golvmatt 

Ådringsmålning fönster 

A2:009  

Bottenfärg oljefärg 

Ådringsfärg linolja 

Lack Scandic matt 

Lagningar 

Trappa A1:013, A2:016 och A3:020 samt Hall A2:001 

Konstnärsfärg olja 

Golv 
Textilgolv Ege 069278048 Contra 

Våtutrymmen: Eternal stone Fobo 127681 

Ny parkett: Tarkett noble oak 7806012 

Underhåll befintlig parkett: Timberex Extra Heavy Duty 

Tapeter 
Lim och handtryck Färg och tapetmakeri 
Jugend: Gråvit R134-27, Blå R134-41, Grön R134-54  
Klassisk Rand II Vaxholm K46-27 
Charles Burger 
Robinson Crusoé Noir nr 98114  
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Bilaga 3 – Dokumentation linoleummattor 

A1:017 

• Linoleum av plattor i rutparkettmönster 33 x 33 cm 

• Ekimiterande i två nyanser med inslag av mahognyfärgad tunn list (ca 7 mm) 

• Plattorna ligger på diagonalen och täcker hela golvytan (utan avvikande bård utmed väg-

gar) 

• Underlag av juteväv frigjord 

• Under ligger en linoleummatta i gulbrun kulör, möjligen träimiterande. 
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A1:019  

• Linoleumgolv av plattor i rutparkettmönster 33 x 33 cm 

• Ekimiterande i två nyanser med inslag av mahognyfärgad tunn list (ca 7 mm) 

• Plattorna ligger på diagonalen och täcker hela golvytan (utan avvikande bård utmed väg-

gar) 

• Underlag av juteväv frigjord 

• Papp mellan linoleummattan och brädundergolvet 

• Skarvad bit i hörnet intill dörr till trappan, tagen från ett annat golv (mönstret skiljer sig 

något, de med mahognyfärgad list inramade rutorna är mindre) 
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A1:021 

• Linoleummatta, genomtryckt (inlaid) färgat mönster 

• Ockra, mörkt grön, gul-beige, mörkt röd lagt i ett ”orientaliskt” mönster 

• Skarvade bitar, brunfärgad linoleum, utan mönster i fönsternischen (nischens bredd 

och 18 cm djup) 

• Papp mellan linoleummattan och brädundergolvet 

• Linoleummattan anpassad till rundad nisch där det enligt ritning 1884 fanns en vär-

mekälla, troligen kakelugn. Inga märken på linoleummattan efter fötter, skyddsplåt el 

dyl.  

• Bredaste våden, mätt från vägg med dörr och 198 cm in i rummet. Bredden utgör 2 

hela och 2 halva stora schabloner, 4 hela små schabloner. 
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A2:010 

Senare grå linoleummatta bevarades som underlag till nytt golv. Den äldre linoleummattan 
kunde endast undersökas partiellt där mattan ovan var sönder och kunde lyftas bort. 

• Linoleummatta, genomtryckt (inlaid) färgat mönster som utgörs av stiliserade rosetter i ett 

stjärnmönster av ca 1 tum breda ränder.  

• Fyra olika bruna kulörer, möjligen en av kulörerna utgörs av naturlig linoleum.  
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Bilaga 4 – Färgundersökning gjutjärnstrappa 
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Bilaga 5- Planskisser 1884 och 2016 
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Regionmuseets E-rapportserie 2018 

Kulturmiljö 
 

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

1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 



 

 


