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Skånekarta med Helsingborgs kommun markerad 

 
Konsul Perssons villa ligger mitt i den centrala delen av Helsingborg.  

 

Konsul Perssons villa 
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Sammanfattning 

Inför ansökan om tillstånd att byta elradiatorer i Konsul Perssons villa fick 
Regionmuseet uppdrag av Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, att 
sammanställa en antikvarisk konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen 
utgick från PM:et Ombyggnad av elvärmesystem Radiatorer och infästning Konsul Perssons 
Villa, Helsingborg, upprättat av Elteknik i Helsingborg. Förslaget föregicks av en 
noggrann projektering i tätt samarbete mellan projektör, antikvarie och beställare 
(brukare och förvaltare). Installationer har sedan utförts av entreprenör med 
erfarenhet av montering och installationer i kulturhistoriska byggnader. 
Grundprincipen har genomgående varit att alla typer av installationer och 
montering ska utföras varsamhet och med hänsyn till interiörens karaktärsdrag. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Konsul Perssons villa 
Fastighet   Villan 1 
Socken   Helsingborg 
Kommun   Helsingborgs stad 
Arbetshandlingar Elteknik i Helsingborg AB  
 Rolf Elmfors Elkonsult AB 
Länsstyrelsens beslut  432-13102-2018, daterat 2018-05-23 
Regionmuseets diarienummer L12.20-36-18, 1262 
Byggherre/beställare Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad 
Entreprenör   El-bolaget Helsingborg 
Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristianstad/ Maria Sträng 
Byggnadstid 2018 
Rapport granskad av Helene Stalin Åkesson 
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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), villan benämns därför även ”Essenska villan” i arkivmaterial och andra 
källor. Byggnaden har stora kulturhistoriska värden som en välbevarad kontors- 
och bostadsmiljö med planlösning, dekorationsmålningar och inredningsdetaljer 
från sekelskiftet och det tidiga 1900-talet. En kontors- och bostadsmiljö där en för 
Helsingborgs utveckling betydelsefull man, Konsul Nils Persson, bodde och var 
verksam. Konsul Nils Persson var ägare till bland annat ångtegelbruk och göd-
ningsbolag i staden. 

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, bl a tillkom den nuvarande huvudentrén med balkongen samt verandan 
på södra gaveln. Från 1918 och fram till 1950-talet ägdes och beboddes villan av 
hans son konsul Ivar Henning Persson, som donerade byggnaden till Helsingborgs 
stad redan 1923. Även under hans tid i villan gjordes förändringar, ”modernise-
ringar”, både invändigt och utvändigt. Invändigt tillkom framförallt nya ytskikt på 
väggar och rummen möblerades med nya möbler och en samling äldre kakelugnar 
flyttades in i villan. På andra planet mot baksidan gjordes en del förändringar i 
planlösningen. Sedan dess är rumsindelningen i stort sett intakt.  

Från det att staden fick tillgång till villan har den använts till diverse olika 
kommunala verksamheter såsom sjuksköterskeskola (1960/70-tal), musikskola 
(fram till 2002), kontor och möteslokaler samt fest- och föreningslokal till studenter 
(fram till 2016). 

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Konsul Perssons villa är skyddad som byggnadsminne sedan 1967 enligt 
Kulturmiljölagens 3 kap. 2001 tillkom förnyade skyddsbestämmelser (som ersatte 
skyddsföreskrifterna från 1967). Syftet med skyddsbestämmelserna är att bevara 
byggnadens utseende och karaktär för framtiden. Ändringar och åtgärder som 
strider mot skyddsbestämmelserna kräver tillstånd från länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. Installering av nya radiatorer berör framförallt punkt 3 som 
anges i 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.  
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4. Byggnaden 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.  

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Sedan lång tid tillbaka har det funnits behov att åtgärda värmesystemet i Konsul 
Perssons villa. Systemet som användes var det ursprungliga elvärmesystemet som 
gick via kopparslingor i sandfyllda radiatorer. Det är inte känt exakt när det 
installerades i villan men det är troligen under den yngre konsulns tid i villan, dvs 
före 1950-talet. Systemet och de bevarade radiatorerna hade därmed ett 
kulturhistoriskt värde, dels som en del av villans tidiga inredning och dels som ett 
dokument över ett tidigt elvärmesystem.  

Ambitionen var därför till början att renovera och bevara både systemet och 
radiatorerna. Samtliga radiatorer inventerades och trasiga termostaterna byttes ut 
mot nya likt befintliga. Trots dessa åtgärder visade det sig att systemet inte fungerar 
tillfredsställande utan var både trögt, ojämnt och opålitligt. Både el- och 
brandmyndighet dömde ut systemet vid besiktning efter renoveringen. Vissa don 
uppmätte 130 grader på ytan och vid ett par tillfällen hittades smält och bränt 
material intill radiatorer. Det innebar alltså en stor brandrisk och systemet stängdes 
av tills vidare. I väntan på en permanent lösning sattes fristående, flyttbara 
radiatorer in i alla rum. Radiatorerna placerades vid väggen (under fönstren) för att 
inte stå i vägen och utgöra arbetsmiljörisker. Fristående radiatorer strålar värme 
från båda sidorna vilket riskerade att skapa problem med torrsprickor på väggen. 
Det var därför viktigt med en mer lämplig, långsiktig lösning.  

Radiatorerna var, förutom på verandan och i huvudentrén, av samma modell 
på alla våningsplan. På våning 1 och 2 var de flesta försedda med elementskydd 
medan det saknades på våning 3. På alla tre planen förekom radiatorerna både 
stående och liggande placerade.     

Utförda åtgärder 
Kabeldragningar och kontakter för radiatorerna har monterats företrädesvis i 
befintliga dragningar och uttag. Kablar och kontakter har målats in i kulör likt 
omgivande vägg.  

Vid montering av radiatorer och tillhörande don (t ex kännare) har håltagning 
i väggpanel utförts. Montering har skett så minsta möjliga åverkan på väggpaneler 
har gjorts och huvudsakligen i målade ytor vilket gör att hålen är reversibla vid 
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framtida demontering. Ett undantag är i rum A2:009, fd Matsalen. Där har det varit 
oundvikligt att håltagning gjorts i omålad väggpanel. Placering av nya radiatorer 
har gjorts under fönster vilket har varit att föredra då de ger ett jämnare och mer 
anpassat klimat för den kulturhistoriskt värdefulla träinteriören i rummet.  

Inga nya radiatorer har monterats i mitthallarna på de tre våningsplanen. I 
stället har de gamla bevarats på plats, urkopplade. Värmen från övriga utrymmen 
bedöms räcka till men möjlighet att koppla in nya radiatorer finns om det skulle 
visa sig vara nödvändigt framöver.  

I entré vid huvudingången byttes radiatorerna ut under den invändiga 
renoveringen 2017. Där stod ett par runda tubformade radiatorer som ersattes med 
svartmålade kamrörsradiatorer från Frico. I trapphuset mot baksidan har en stående 
radiator, modell Sanbe i svart, matt färg monterats. I övriga rum har modell Adax 
Neo i matt, svart färg använts med undantag av källarplanet och 
toaletter/biutrymmen där Adax Neo vita använts.  

Det nya radiatorsystemet kan styras trådlöst via Wifi. 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Inga avvikelser från arbetshandlingarna som berört de antikvariska värdena har 
varit aktuella.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Regionmuseets bedömning är att förändringen varit positiv, inte minst för att den 
har bidragit till ett brandsäkrare och ett jämnare klimat i villan.   

Varken byggnadens planlösning eller exteriör har påverkats. Ingrepp i 
byggnadens stomme har inte behövt utföras då man valt att fortsätta använda ett 
elsystem. Inga ingrepp i trappor, dörrar, dörr- och fönsterfoder eller stuckaturer 
samt eldstäder har utförts.  

Vid val av nya element har ambitionen inte varit att hitta element med ett 
liknande eller tidstypiskt utförande. I stället har man tagit fram tunna och smidiga 
element men som ändå med sin matta, svarta färg är anpassade till villans karaktär.  

I vissa utrymmen har de äldre radiatorerna bevarats på plats. De är 
urkopplade men kan fungera som kulturhistoriskt dokument över en äldre typ av 
värmekälla i villan.  

Kommande underhåll 

Dörrar mellan trapphuset och mitthallarna ska hållas stängda, speciellt viktigt är 
det under den kallare årstiden och på plan 2 och 3 där inga element finns i 
trapphuset.  
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2003-11-07 Relationshandlingar Planritningar Konsul Perssons villa, Villan 1 Helsing-
borg, Elvärmeanläggning, El- och telesystem, Tekniska förvaltningen, 
Helsingborgs stad  

2018-02-05 Mötesanteckning, Helsingborgs stad 
2018-03-09 Minnesanteckningar KP-Villan, Helsingborgs stad  
2018-04-04 Minnesanteckningar Möte nr 3, Helsingborgs stad 
2018-04-10 Ansökningshandling Konsul Perssons Villa Helsingborg, Ombyggnad av el-

värmesystem, PM – Radiatorer och infästning, Elteknik i Helsingborg 
2018-04-19 Ansökningshandling Antikvarisk konsekvensbeskrivning byte elradiatorer, 

konsul Perssons villa, Villan 1, Helsingborg, Regionmuseet 
2018-05-23 Beslut Tillstånd till byte av elradiatorer i byggnadsminnet Konsul Perssons villa, 

fastigheten Villan 1, Helsingborgs kommun, Kulturmiljöenheten, Läns-
styrelsen Skåne 

2018-10-16 Slutbesiktning Utlåtande SB1-elvärme, Rolf  Elmfors Elkonsult AB  
2018-11-05 Minnesanteckningar Avsyning av ytskikt efter byte av nya radiatorer, 

Helsingborgs stad 
2019-01-18 Relationshandlingar Planritningar Plan 0-3 Konsul Perssons villa Fastig-

hetsförvaltningen Helsingborg, Ombyggnad, Elanläggningar, Elvärme Elteknik 
 
   

  

Lund 2019-03-13 

Maria Sträng 
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Bildbilaga 
 

 

Nedmonterade radiatorer. Sammanlagt fanns närmare 70 svart radiatorer i villan, en del stå-
ende och en del liggande samt några liggande i tubrörsformat.  

    

Till vänster anslutningsdosa med typskylt (fabrikat Helios, 220v och 100w). Till höger har 
skyddsplåten lyfts av och frilagt konstruktionen med elradiatorslingor. Innanför den underlig-
gande plåten är radiatorn fylld med sand, i vilken det går kopparslingor vars anslutningar syns 
i bild.       
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Utprovning av radiator i f d Matsalen, rum A2:009, vilket är ett av de känsligaste rummen. 
Den vita fristående radiatorn i bakgrunden fungerade som tillfällig värmekälla. Till vänster om 
fönstret syns en äldre stående radiator med elementskydd. 

 
Elementets ställning monterades på panelen med minsta möjliga åverkan. I rum med omålade 
paneler gör hålen större åverkan än i de rum med målad panel som går att återställa. Kablar 
målar och andra don ska målas in i panelens kulör för att synas så lite som möjligt. 
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Exempel på skador som orsakades av de gamla radiatorerna. 
Värmen på de befintliga radiatorerna var svår att reglera och kunde plötsligt bli mycket hög. 
På träinredningen bakom radiatorerna fanns brännskador liksom på elementskydden. 
 

A1:004 

A2:010 A2:004 
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Ursprungliga radiatorer bevarades på plats i mitthallarna på samtliga plan (A1:002, 
A2:001 och A3:001). Bedömning var att dessa utrymmen inte behövde egen värmekälla. 
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Lilla Matsalen/Frukostrummet efter montering av nya radiatorer. I detta rum bevarades också 
de gamla radiatorerna. 

 
Exempel på biutrymme med vita element (pentry/städ A2:013). 
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På altanen på plan 2 (A2:005) och nere i huvudentrén satt tubrörsformade radiatorer liknande 
kamfläktsradiatorer. I övrigt var radiatorerna av samma modell men placerade dels stående och 
dels liggande.  

 
Altanen på plan 2 med nya radiatorer. 
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Rum A1:019 på plan 1, före och efter byte av radiator.  
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Trapphuset, före och efter byte av radiator. Här monterades ett större element som ska ta hand 
om uppvärmning av hela trapphuset. 

     

Exempel på rum på plan 2 (A2:006) före och efter byte av radiatorer. 
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Salen med de gamla radiatorerna, överst vy mot norr med radiator till höger i bild och nederst 
vy mot söder med radiator till vänster i bilden. 
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Salen med de nya radiatorerna under vartdera fönstret. De gamla radiatorerna är borttagna 
men elementskydden står kvar tills vidare. 
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Matsalen (A2:009) före och efter byte av radiatorer. 
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Exempel på rum från våningsplan 3 (rum A3:007), före och efter byte av radiator. 
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Exempel på rum från våningsplan 3 (rum A3:006), före och efter byte av radiator. 
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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, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Svalövs sn, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Grevie sn, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, Förslövs sn, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Fjärestad sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
24. Glumslöv kyrkogård, Glumslöv sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
25. Maglehems kyrka – utvändig renovering, Maglehems sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
26. Övraby mölla – nya vingar och renovering av infästning, Övraby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017-2018 
27. Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2018 
28. Stoby begravningsplats, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
29. Västra Vram kyrka, Västra Vram sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
30. Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
31. Tele i Hässleholm, Hässleholms sn, AF, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
32. Mölleberga kyrka – utvändig renovering, Mölleberga sn, AM, Anna Rabow, 2018 
33. Fjälkinge kyrka, sanering av golv, Fjälkinge sn, AM, Petter Jansson, 2018 
34. Knästorps kyrkogård, Knästorps sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
35. Mölleberga kyrkogård, Mölleberga sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
36. Norra Sandby kyrkogård, Norra Sandby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
37. Stiby kyrkogård, Stiby sn, VP, Maja Jannerling, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
38. Hästveda kyrkogård, Hästveda sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift, PJ, Maria Sträng och Åsa Eriksson Green, 2018 
40. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2013-2018 
41. Gryt kyrka – larminstallation, Gryt sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
42. Knislinge kyrka – larminstallation, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
43. Kviinge kyrka – larminstallation, Kviinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
44. Funkisvilla för fler – Södra Svalöv 33:45, Svalövs sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
45. Borgeby kyrka - utvändig och invändig renovering, Borgeby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
46. Agusastugan – utvändig renovering, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2018 
47. Lokstallar och vattentorn – Lokstallet 4:1, Kristianstad sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
48. Hörröd kyrkogård – renovering av mur, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
49. Installation av styr- och reglersystem i Östra Sallerups och Hörby kyrkor, Hörby och Östra Sallerups sn, AM, 

Kerstin Börjesson, 2018 
50. Västra Sönnarlövs kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Sönnarslöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
51. Vedby kyrka - tillgänglighetsanpassning av entré, Vedby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
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52. Vikingsbergs villa – fasadrenovering, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
53. Vittskövle kyrka – installation av avfuktare, Vittskövle sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
54. Norra Mellby skol- och fattighus – underhållsåtgärder, Norra Mellby sn, AM, Anna Rabow, 2018 
55. Östra Hoby kyrkogård, Östra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
56. Häljarps mölla – åtgärder efter verk av vandaler, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2018 
57. Nämndemansgården – installation av luftvärmepump, S:t Ibbs sn, AM, Anna Rabow, 2018 
58. Åhus kyrkogård – minneslund, Åhus sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2015-2018 
59. Gundrastorp-Ekholmens kvarn – renovering av dämme och murverk, Verums sn, Helene Stalin Åkesson och 

Kali Olsson, 2018 
60. Östra Broby kyrka – inre ändringar. Östra Broby sn, AM, Åsa Eriksson Green m.fl. 2018 
61. Vattenpaviljongen – Ramlösa brunn, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2015-2018 
62. Degeberga kyrka - styr och reglersystem och avfuktare. Degeberga sn, AM, Petter Jansson/Åsa Eriksson Green. 

2017 
63. Everöds kyrka – styr och reglersystem och avfuktare. Everöds sn, AM, Petter Jansson/Åsa Eriksson Green. 

2017. 
64. Konsul Perssons villa – nya radiatorer, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 

 



 

 


