
 
 

 

 

 2019:13  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredriksdals herrgård 
 

Invändig renovering, tillgänglighetsanpassning och utrymningstrappa 
 
 
 

Maria Sträng 

 

 

xxx 



 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2019:13 
 

 

 

 

 

 

 

Fredriksdals herrgård 
- Invändig renovering, tillgänglighetsan-

passning och utrymningstrappa 
 

Antikvarisk projektering och medverkan, 2018-2019 
Helsingborgs stad 

Skåne län 
 

Maria Sträng 



 

Regionmuseet Kristianstad 

Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50 Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2019 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2019:13  
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Fredriksdals herrgårdsbyggnad med gårdsplan och flyglar, maj 2019 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Fredriksdals herrgård 
 

Innehåll 

Om projektet 5 

Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 6 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 7 

Kulturhistoriskt skydd och värdering 7 

Avvikelser från arbetshandlingar 8 

Kommande underhåll och åtgärder 8 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 8 

Handlingar med relevans för ärendet 9 

Helsingborgs museers arkiv 9 

Att läsa mera 9 

Rumsbeskrivning – antikvariska åtgärder 10 

Invändig renovering 15 

Ytskikt plan 1 15 

Ytskikt plan 2 26 

Ventilation 34 

Tillgänglighetsanpassning av huvudentrén 38 

Utrymning och brandsäkerhet 41 

Utrymningstrappa 41 

Brandsäkerhet och utrymningsvägar 43 

Skisser och ritningar 48 

 
 



 

 

Skånekarta med Helsingborgs kommun markerad i lilla färg och 
ungefärlig placering av Fredriksdals herrgård i nordöstra delen av 
Helsingborgs stad. 

 

 

Fredriksdals herrgård utgör en del av friluftsmuseet Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg. Herrgården med de 
båda flyglarna samt ekonomibyggnader står på ursprunglig plats. Övriga byggnader i området har flyttats in från andra delar 
av Helsingborg med omnejd.  

På Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se finns information om andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 
Helsingborg, markerade med gråa prickar på kartan. 

Underlag: Skärmbild från Bebyggelseregistret  
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Om projektet 

På uppdrag av Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, har Regionmuseet 

medverkat under projektering och som sakkunnig kulturvärden vid genomfö-

rande av invändig renovering, tillgänglighetsanpassning samt uppförande av ut-

rymningstrappa på Fredriksdals herrgårds huvudbyggnad.  

Projektering påbörjades under våren 2017 och byggnationerna pågick under 

hösten 2018 och vintern 2019. 

Projektet bygger på en programhandling Projekt: Utveckla Herrgårdsområdet 

2016 som har sammanställts av Kulturförvaltningen, Helsingborgs stad genom 

Kulturmagasinet/Fredriksdal museer och trädgårdar. Målsättningen med den in-

vändiga renoveringen, att bevara och utveckla byggnaden som en museal byggnad 

ur ett pedagogiskt och ett byggnadshistoriskt perspektiv, har utgått från pro-

grammet. 

Herrgårdsbyggnaden är hårt renoverad, och gestaltar idag framförallt sent 

1700-tal/tidigt 1800-tal ur ett 1960-talsperspektiv. Just för att byggnaden har så få 

originalmaterial bevarade har det varit desto viktigare att ta hand om befintliga 

ytor (framförallt rekonstruktioner från 1960-talet). I de fall det varit nödvändigt 

med tillägg, till exempel tekniska installationer, har de utförts med avsikt att bli så 

osynliga som möjligt eller icke kännbara på annat sätt. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

− Inne i byggnaden har ventilation och el installerats. Installationer-

na har byggts in i undertaket och ventilationsschakt har special-

byggts för att synas så lite som möjligt. Ventilationsöppningar har 

tagits upp i fasaden så att samtliga rum är försedda med ventil-

luckor. 

− Förbättringar av klimatet i byggnaden har möjliggjorts genom att 

nya eluttag till fristående värmeelement och ett nytt ventilations-

system installerats.  

− Interiören som är en rekonstruerad miljö med känsla av sent 

1700-tal och tidigt 1800-tal har underhållsrenoverats.  

− För att tillgänglighetsanpassa nedre planet har huvudentrén 

byggts om med ramp och dörrautomatik.  

− Tillfällig vistelse på andra våningen är numera godkänd i begrän-

sad omfattning ur ett brandsäkerhetsperspektiv. Våningen har för-

setts med godkänd utrymningsväg med brandklassade dörrar med 

automatisk stängning och utrymningstrappa.  
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Administrativa uppgifter 

Objekt   Fredriksdals herrgård, huvudbyggnaden 
Fastighet   Filborna 29:1 
Kommun   Helsingborgs stad 
Arbetshandlingar House Arkitekter 
Länsstyrelsens diarienummer - 
Regionmuseets diarienummer L12.20-199-18, 1262 
Byggherre/beställare Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad 
 Kulturförvaltningen, Helsingborgs stad 
Projektledare  Projektavdelningen, Helsingborgs stad 
Arkitekt   House Arkitekter 
Inredning   Inredo 
Konstruktion  Sweco construction 
Värme och ventilation  Bengt Dahlgren AB 
Elprojektering  Sweco systems 
Bygg   Byggmästar´n i Skåne 
Elinstallationer  Elbolaget, Helsingborg 
Måleri   Leif Olssons måleri 
Dekorationsmåleri  Byggnadshantverk i Helsingborg 
Montering utrymningstrappa Anbulten AB  
Ramp och ny trappa ÖMAB Örestads Mark Entreprenad AB  
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Maria Sträng 
Byggnadstid Juni-december 2018 
Antikvarisk slutbesiktning 2019-02-28 
Rapport granskad av Kerstin Börjesson, Regionmuseet och 

Therese Kruse, Kulturmagasinet 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Huvudbyggnaden på Fredriksdals herrgård har genomgått stora förändringar 

genom tiderna, bland annat i samband med nya ägare. Även sedan herrgården 

började användas som museum har förändringar utförts. På 1960-tal utfördes 

omfattande restaureringsarbeten med målsättning att återskapa ett troligt utfö-

rande av herrgården så som den såg ut i början av 1800-talet. Bland annat åter-

ställdes den ursprungliga rumsindelningen och exteriöra förändringar från 1800-

talets slut togs bort.  

Bottenvåningen, plan 1, inreddes i gustaviansk stil medan övervåningen, 

plan 2, inreddes i empire och 1820-tals stil. Rekonstruktioner utfördes av tidty-

piska väggkulörer och dekorationsmålningar från Skogaholms herrgård på Skan-

sen och från Gripsholms slott. På övre våningen, plan 2, användes nytryckta ta-

petbårder, efter förlagor från Nordiska museets samlingar.  

Under 2001 års renovering utfördes förändringar, rekonstruktioner, som 

berörde både exteriören och interiören. Det var nu verandan med balkongen 

uppfördes. I samband med detta tillkom den nuvarande fönsterindelningen på 

fasaden mot gården. Fönsterbågar nytillverkades med blåst glas på yttre bågarna 

och planglas på innerbågarna. Enligt bygghandlingen skulle det i första hand väl-

jas gammalt blåst glas och i andra hand franskt nytillverkat blåst glas. Vädringsbe-

slag sattes på ett fönster per rum. I samtliga rum lades nya brädgolv och nya ven-

tilerade sockellister sattes upp på bottenplanet. Nya fönster och snickerier skulle 

enligt handlingen målas med linoljefärg medan ytor intill nya fönster och dörrar 

skulle målas ”likt befintligt”. På vinden lades isolering in. 

Sedan 2001 års renovering har bara mindre underhållsarbeten utförts inne i 

byggnaden. Ett undantag är ommålning av rum 105 som någon gång mellan 

2004–2005 fick en grön färgsättning, kulör NCS S3010-G10Y och S5010-G10Y. 

Samtidigt lagades och målades taken i rummet och i hallen. Renoveringen och 

omgestaltningen avbröts då taken strax efter lagning gick sönder igen. 2001 till-

kom även nya pardörrar i entrépartiet i samma modell som ett tidigare dörrpar 

men med hela speglar i stället för järngaller på övre delen.  

Kulturhistoriskt skydd och värdering 

Fredriksdals herrgård ingår i fastigheten Filborna 29:1 som är märkt med stora Q 

i detaljplanen vilket innebär att bebyggelsen går under kap 8:13 och 8:14 i Plan- 

och bygglagen (2010:900).  

Herrgårdsbyggnaden är av högsta kulturhistoriskt värde i samma klass som 

byggnadsminne. Byggnadsmässigt är det kulturhistoriska värdet komplicerat. 

Byggnaden har få bevarade äldre materiella spår men en hel del källmaterial går 

att knyta till byggnaden vilket möjliggör berättande om byggnaden och till viss 

del även rekonstruktioner.  
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Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde som en del av ett friluftsmu-

seum som används för museipedagogisk verksamhet där herrgården utgör en 

kuliss i form av en rekonstruerad 1700/1800-tals herrgård på ursprunglig plats. 

Herrgården utgör också en ovärderlig kulturmiljö som en tillgänglig tidsoas där 

allmänheten kan pausa från staden och vardagen. 

Herrgårdens kulturvärden ligger till stor del i den verksamhet som bedrivs i 

byggnaden. Verksamheten är i sin tur beroende av byggnadens kulturhistoriska 

värden. Det är därför ytterst viktigt att antikvariska intressen prioriteras vid samt-

liga förändringsarbeten. 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Den gamla pardörren i huvudentrén har inte bevarats vilket var villkoret då den 

byttes ut. Likaså gäller beslagen som skulle återanvändas till den nya dörren. 

Kommande underhåll och åtgärder 

• En långsiktig vård- och underhållsplan behöver upprättas både för bygg-

naden, utemiljön och interiören.  

• Ventilationsluckorna ska hållas öppna för att nuvarande ventilationssystem 

ska fungera tillfredsställande.  

• Fönster bör tätas med särskild fönstertejp (fönsterremsa) vintertid. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Invändig renoveringen har genomförts på ett sätt som bevarar byggnadens inte-

riör i befintligt utförande, där värde framförallt utgörs av 1960-talets antikvariska 

tolkning av en herrgårdsmiljö från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Hänsyn har 

även tagits till det kulturhistoriska immateriella värdet, herrgården som en värde-

full museipedagogisk arena.  

Åtgärder har i första hand utförts med material och metoder som är väl be-

prövade och anpassade till byggnadens egenart. Åtgärderna har projekterats i 

samråd med sakkunnig antikvarie (enligt bestämmelser i PBL) och utförts av ent-

reprenör med erfarenhet av renovering av kulturhistoriska byggnader. 

För att tillmötesgå antikvariska önskemål har man valt att nöja sig med fri-

stående värmeelement som kan stå på med en grundvärme och ställas undan in-

för visning. Därmed har man kunnat minimera ingreppen i byggnadens stomme 

och mängden nya installationer.  

Ventilation har projekterats med hänsyn till byggnadens bevarandevärde 

och systemet har gjorts som utökat självdrag.  Det har minskat mängden installat-

ioner och ingrepp i stomme.  

Utrymningstrappan bedöms som den största förändringen på byggnaden 

och i herrgårdsmiljön. Inga större förändringar eller nya håltagningar i byggnads-
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stommen har dock behövts utföras då man har valt att placera trappan så förbin-

delsen går genom befintlig fönsteröppning. Trappan har anpassats så långt som 

möjligt, med tanke på dess funktionskrav, genom materialval och kulör. 

Handlingar med relevans för ärendet 

Odaterat Arbetsmaterial Projekt: Utveckla herrgårdsområdet 2016, Fredriksdals 

museer och trädgårdar/Kulturmagasinet 

2018-03-14 Bygglovshandling, Plan- och fasadritningar, House arkitekter 

2018-05-28  Bygg-pm Antikvariskt underlag invändig renovering, Fredriksdals herrgård, 

Helsingborg Regionmuseet 

2018-06-08 Brandskyddsbeskrivning Herrgården, Fredriksdal, Helsingborg Installation 

av ventilationssystem samt ytskiktsrenovering FSD Malmö AB 

2018-06-08  Arbetsbeskrivning El- Och Telesystem Ombyggnad Fredriksdals museibygg-

nader, Herrgården Sweco Systems AB 

2018-08-20 Antikvarisk kontrollplan Fredriksdals herrgård, invändig renovering samt 

tillgänglighetsanpassning av entré och montering av utrymningstrappa – 2018 

Maria Sträng/Regionmuseet 

2019-02-27  Handlingsförteckning Relationshandling Fredriksdals museibyggnader, 

Herrgården Ombyggnad House arkitekter AB 

2019-03-15 Utlåtande inför slutbesked för invändiga åtgärder, tillgänglighetsanpassning och 

utrymningstrappa, Fredriksdals herrgård, Helsingborg Regionmuseet  

 

Alla handlingar finns i Fastighetsförvaltningens dokumentsystem Drops under 

projektet Fredriksdals museibyggnader, Herrgården. 

Helsingborgs museers arkiv 

Utredning rörande huvudbyggnad och flyglar på Fredriksdals herrgård Lars-Göran Kind-

ström 1961 

Fredriksdals herrgård Huvudbyggnaden Iståndsättning av bottenbjälklag Fasader, fönster och 

ytterdörrar m m Barup och Edström Arkitektkontor 2001 

Att läsa mera 

Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm: Nordiska muse-

ets förlag, 1932 Det återuppbyggda Skogaholm (s 195-216), Möbleringen av Skogaholms 

herrgårdshus på Skansen (s 217-238) 

Kring Kärnan 40 Fredriksdals museer och trädgårdar Helsingborgs museer Helsing-

borgs museiförening 2015 

 

Lund 2019-06-19 

Maria Sträng 
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Rumsbeskrivning – antikvariska åtgärder 

Plan 1 Tidigare ut-
förande 

Åtgärder Nytt utförande Utfört av 

Tak på plan 1 Vävspända tak, 

ommålade bland 

annat med alkyd-

färg. 

Befintliga undertak har 

rivits och nytt undertak 

har monterats efter att 

elledningar dragits 

Gipsskivor, putsade 

och filtade med natur-

gips samt målade med 

vit takfärg 

Byggmästar´n i 

Skåne 

Olssons måleri 

 

101, 201 och 
301  
Förstuga 

Dekorationsmå-

lade väggar med 

enkel men tidty-

pisk marmorering 

Ilagningar med Keim 

dolomit-spackel 

Rengöring med såpavat-

ten och gummi 

 

Inga förändringar Dekorations-

målare genom 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

101, 201 och 
301  
Förstuga 

Trappa från 1960 Rengöring och ommål-

ning 

Trappstegen har målats i 

3 omgångar med linolje-

färg 

Trappan har målats i 2 

omgångar med linolje-

färg 

Linoljefärg Grå kulör, 

likt befintlig, motsva-

rande NCS 3005- G50Y 

Stänger i svart linolje-

färg 8500-N 

 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

101, 201 och 
301  
Förstuga 

 Ommålning undersidan 

av trappan (även taklist i 

101) 

 

Målats med äggolje-

tempera i bruten vit 

kulör ”pärlemorgrå” 

Ovolin 9-601 

 

101  
Förstuga 

Ytterdörr från 

2001 med deko-

rativa beslag 

Entré i behov av tillgäng-

lighetsanpassad dörr-

öppning 

Nytillverkad dörr med 

automatisk öppnare 

och låsanordning samt 

nya beslag, i övrigt i 

liknande utförande 

som den tidigare dör-

ren  

Linoljefärg – bruten vit 

insidan och  

 

Inredo 

     

101  
Förstuga 

Snickerier, må-

lade i ljusgrå 

kulör 

Rengöring och ommål-

ning  

Linoljefärg, grå kulör, 

likt befintlig, motsva-

rande NCS 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

101  
Förstuga 

- Ny ventilationsöppning i Galler i anpassat utse-
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tak ende, målad i samma 

kulör som omgivande 

tak 

102  
Röda sits-
kammaren 
 

Färg, troligen 

kalkfärg, på put-

sad yta med 

målad dekor.  

Rekonstruktion 

från ursprunglig 

väggkulör och 

dekorationsmål-

ning inspirerad av 

Kavaljersflygeln 

på Gripsholms 

slott. 

Fält med dekorationer 

har rengjorts med såpa-

vatten och gummi. 

Omgivande väggytor har 

målats om 

 

Silikatfärg Keim 

Ljust blågrå kulör lik 

befintlig  

 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

102 
Röda sits-
kammaren 
 

Snickerier, må-

lade med bruten 

vit färg. 

Rengöring och ommål-

ning med linoljefärg  

Grundat med Äggolje-

lasyr, bruten vit kulör 

Ovolin 9-601 med in-

slag av linoljefärg Otto-

son silvergrå  

 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

102 
Röda sits-
kammaren 

- Ny ventilationsöppning i 

yttervägg 

Klaffventil, gjuten alu-

minium, målats lik 

omgivande väggyta 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

103 
Förmak 

Målade pappers-
våder med scha-
blonmålad dekor.  
Rekonstruktion 
från ursprunglig 
väggkulör och 
dekoration från 
Skogaholms 
herrgård, Skan-
sen. 

Pappersvåden uppe vid 

tak till vänster om dörr 

mot 104 har limmats fast 

och vattenringarna på 

papperstapeten har 

varsamt suddats bort. 

Partiet har bättringmå-

lats. Färgslitage ovan 

dörr mot 102 har bätt-

ringmålats. 

- Dekorations-

målare genom 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg  

103 
Förmak 

Snickerier, må-
lade med bruten 
vit färg. 

Rengöring och ommål-

ning med linoljefärg  

Linoljefärg i vit bruten 

kulör lik befintlig 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

103 
Förmak 

- Ny ventilationsöppning i 

yttervägg 

Klaffventil, gjuten alu-

minium, målad likt 

omgivande väggyta 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

104  
Sal  
 

Dekorationsmål-
ning på vävtapet 
från 1960-tal. 
Motiv från 
Skogaholms 
herrgård, Skan-

Rengöring med såpavat-

ten och gummi 

- Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 
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sen. Utförd av 
dekorationsmå-
lare Arne 
Thryvellis (enligt 
signatur uppe på 
väggen till väns-
ter om kakelug-
nen)  

104 
Sal  

Snickerier, må-

lade med ljusgrå 

ådring  

Bröstpanel mot 

veranda och 

golvlister utan 

ådringsmålning 

Rengöring och ifyllnad av 

skador i ådringsmålning-

en 

Vitmålade snickerier har 

ådringsmålats likt övriga 

snickeriers utförande 

 

Samtliga snickerier är 

nu ådringsmålade 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

105 Direktörs-
kans säng-
kammare 
 

Grönmålade 

väggar  

Oljefärg på puts 

Tidigare utförande med 

gulmålad yta inramad 

med målad dekorlist har 

återställts  

Utförande i enlighet 

med arkivfotografier 

från 2003 och re-

ferensyta under eldosa  

Äggoljetempera i gul 

kulör (se 202) 

Dekorations-

målare genom 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

105 Direktörs-
kans säng-
kammare 
 

Snickerier, må-

lade med ljusgrå 

ådring  

Bröstpanel mot 

yttervägg utan 

ådringsmålning 

Rengöring och ifyllnad av 

skador i ådringsmålning-

en 

Vitmålade snickerier har 

ådringsmålats likt övriga 

snickeriers utförande 

Grundat med äggolje-

lasyr, bruten vit kulör 

Ovolin 9-601 med in-

slag av linoljefärg Otto-

son silvergrå 

Dekorations-

målare  

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

105 Direktörs-
kans säng-
kammare 

- Ny ventilationsöppning i 

yttervägg 

Klaffventil, gjuten alu-

minium, målad lik 

omgivande väggyta 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

106 kök Ljusgrå (blåaktig) 

kulör på puts, 

rollad färg 

Ommålning Ljusgrå kulör på puts 

Keim ecosil 9552 

  

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 

106 kök Snickerier och 

dörrar, vitmålade 

Vita masonitdör-

rar 

Ommålning 

Byte till bättre anpas-

sade dörrhandtag 

Ljusgrå kulör 

Ovolin 9-60 

Byggnadshant-

verk i Helsing-

borg 
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PLAN 2 Tidigare 
utförande 

Åtgärder Nytt utförande Utfört av 

Tak på plan 
2 

Nya nedbyggda 

gipstak 

Befintliga undertak har 

rivits och nytt undertak 

har monterats efter att 

elledningar dragits 

Gipsskivor, putsade 

och filtade med na-

turgips 

Byggmästar´n i Skåne 

Målade med vit tak-

färg 

Leif Olssons måleri 

201 se även 
101 

- Nytt ventilationsschakt 

med ventilationsgaller 

Inklädd med gipsplat-

tor som målats en-

färgad i färgton från 

omgivande väggars 

marmorering 

NCS (kulör samma 

som trappa) 4005-

G50Y  

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

 

202 förmak Färg, gul kulör, 

på putsad yta, 

målad dekor 

Ommålning upp till 

tapetbårdens under-

kant 

Äggoljetempera i 

kulör lik befintlig 

(även i 105)  

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

202 förmak Snickerier, bru-

ten vit kulör 

Ommålning med linol-

jefärg 

Linoljefärg 

Kulör lik befintlig 

motsvarande NCS 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

202 förmak 
 

Ny ventilationsöppning 

i yttervägg 

Klaffventil, gjuten 

aluminium målad lik 

omgivande väggyta 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

203 hörn-
kammare 

grön kulör, 

tapetbård 

Inga åtgärder   

203 hörn-
kammare 

Snickerier, vit 

kulör 

Rengöring och bätt-

ringsmålning 

Linoljefärg 

Kulör lik befintlig 

motsvarande NCS 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

203 hörn-
kammare 

- Ny ventilationsöppning 

i yttervägg 

Klaffventil, gjuten 

aluminium, målad lik 

omgivande väggyta 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

203 hörn-
kammare 

 Lagning på kakelugn Spackel bestående av 

dolomitkross och 

silikatfärg, Keim 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

204 sal  Färg på papper-

svåder, blå 

kulör, nytillver-

kad tapetbård 

Inga åtgärder   
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från Nordiska 

museets sam-

lingar 

204 sal Snickerier, bru-

ten vit kulör 

Rengöring och bätt-

ringsmålning 

 
Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

204-205 Pardörr mellan 

salen och säng-

kammare 

Befintlig dörr anpassas 

för brandklassning  

 

 Inredo 

204-205 Pardörr mellan 

salen och säng-

kammare 

 Slutstrykning med 

Ovolin äggoljetem-

pera 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

205 säng-
kammare 

Färg på papper-

svåder, röd 

kulör, tapetbård 

Inga åtgärder   

205 säng-
kammare 

Snickerier, bru-

ten vit kulör 

Rengöring och bätt-

ringsmålning 

Linoljefärg, lika kulör 

som befintlig 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

205 säng-
kammare 

 
Ny ventilationsöppning 

i yttervägg 

Klaffventil, gjuten 

aluminium, målad lik 

omgivande väggyta 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

206 betjänt-
rum 

Färg på papper-

svåder, grön 

kulör, tapetbård 

 

Kabeldragning genom 

rummet från tak till 

golv till vänster om 

pardörr mot 205  

Nya elledningar byggs 

in bakom schakt  

Gipsplattor med tak 

och golvlist målat 

med vit takfärg 

 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 

206 betjänt-
rum 

Fönster tillver-

kat 2001 

Fönster har byggts om 

till utrymningsfönster 

med pall framför 

Nya beslag  Inredo 

 

206 betjänt-
rum 

Fönster tillver-

kat 2001 

Ommålning Linoljefärg, lika kulör 

som befintligt 

Byggnadshantverk i 

Helsingborg 
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Invändig renovering 

Ytskikt plan 1 

    

 

Förstuga (rum 101) med trappa 
upp till plan 2. Överst till vänster 
före renoveringen med ägarlängden 
vänster om dörröppningen mot röda 
sitskammaren. Efter önskemål från 
verksamheten har tavlan demonte-
rats. Väggpartiet bakom tavlan 
(bild till höger) var också marmore-
rad men färgen hade gulnat något då 
den inte varit utsatt för dagsljus 
såsom övriga väggpartiet. Inga åtgär-
der har utförts på de marmorerade 
väggpartierna. Snickerierna liksom 
trappan har rengjorts och under-
hållsmålats. Taket har försetts med 
nytt undertak och nya taklister.  
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Röda sitskammaren (rum 102) före och efter renovering. Väggpartierna med målad puts och snickerier 
har rengjorts och underhållsmålats. Taket har försetts med nytt undertak och nya taklister. I taket sitter ske-
nor för utställningsarmatur som ännu inte kommit på plats vid fotograferingstillfället. På väggen till höger har 
en ny öppning för ventilation tagits upp. I alla rummen finns fristående elradiatorer som håller en grundvärme i 
byggnaden. Radiatorerna kan ställas undan vid behov.  
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Röda sitskammaren (rum 102) med dekorationsmålningen som uppges vara hämtad från Gripsholms 
slott. I Helsingborgs museers samlingar återfinns ett foto (till höger) med en liknande dekorationsmålning. 
Fotografiet är en del av den byggnadshistoriska undersökningen som föregick renoveringen under 1960-talet. 

    

Blå förmaket (rum 103) även kallat skrivarkabinettet när herrgården var nyrenoverad, 1969. Foto ur 
Helsingborgs museers samlingar. 
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Blå förmaket (rum 103) mot söder före och efter renovering. Snickerierna har rengjorts och under-
hållsmålats. Papperstapeten med schablonmålade dekorationer har rengjorts med gummi och skadade par-
tier har fyllts i med färg. Taket har försetts med nytt undertak och nya taklister. Skenor för utställnings-
armaturer har satts upp men armaturerna var ännu inte på plats vid fotograferingstillfället. I högra hörnet 
finns en ny ventilationslucka med öppning genom södra gavelfasaden. Lucka och öppningen är målad i 
samma kulör som omgivande tapet. 
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Blå förmaket (rum 103) med dörröppning mot salen (rum 104) före och efter renovering. I hörnet till 
vänster i bild var tapeten fuktskadad och hade lossat från väggen. Tapeten har fästs och fuktrosorna har sud-
dats och målats bort. Dörrarna är målade i samma kulör som övriga snickerier i salen medan rummets snick-
erier har en ljusare färgton anpassad för den ljusblå tapeten.  
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Blå förmaket (rum 103). Närbilder på tapeten. Överst fuktskadat hörnparti efter åtgärder. Nedre bilden 
visar detalj av dekorlisten. Utmed dekoren syns små prickar efter nålarna som höll uppe schablonen under 
målningsarbetet. Dekorlisten har en typisk form för 1700-talet med ”löpande hunden” och blomsterdekorer.   
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Salen (104) åt söder före och efter renovering. Snickerierna har numera en enhetlig färgsättning från att 
tidigare varit dels vitmålade dels laserade i en grågrönaktig ton. Fönster och verandadörrar inklusive nischer 
har inte vidgjorts och är därför fortfarande enhetligt vita. Taket har försetts med nytt undertak och nya taklis-
ter. Skenor för utställningsarmaturer har satts upp men armaturerna saknades vid fotograferingstillfället.   
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Dekormålningen i salen (rum 104) är hämtad från en interiör inne i Skogaholms herrgård på Skansen (Fri-
herrinnans förmak). Övere fotot från Wikipedia. I salen på Fredriksdal till vänster om kakelugnen finns en 
signatur med namnet och årtal A Thryvelli 1969. Arne Thryvelli (1903-1976) var målarmästare och har 
utfört flera dekorationsmålningar på andra ställen i Skåne. Till höger porträtt av Arne Thryvelli, från Malmö 
museers samlingar. 

    

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1903
https://sv.wikipedia.org/wiki/1976
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5larm%C3%A4stare
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Direktörskans sängkammare (rum 105) före och efter återskapande av dekorationsmålning i enlighet 
med 1960-talets renovering à la 1700-tal. Vy mot norr med dörr till köket (rum 106). I vänstra hörnet finns 
en ny ventilationslucka med öppning genom norra gavelfasaden. Lucka och öppningen är målad i samma kulör 
som omgivande tapet.      
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Direktörskans sängkammare (rum 105) före och efter återskapande av dekorationsmålning i enlighet 
med 1960-talets renovering à la 1700-tal. Till vänster dörröppning in till köket och till höger dörröppning till 
salen (rum 105). Taket har försetts med nytt undertak och nya taklister. Skenor för utställningsarmaturer har 
satts upp men armaturerna saknades vid fotograferingstillfället. 
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Som referens vid återställande av väggarnas tidigare utförandet från 1960-talet användes arkivbilder ur 
Helsingborgs museers samlingar. Spår av målningen fanns också bevarad under en larmdosa ovan 
dörren mot rum 106 (kök).  

 

Direktörskans sängkammare (105) under pågående renovering innan det nya under-
taket kommit på plats. Liksom i övriga rum drogs en mängd nya elledningar för belysning 
och uttag. Tack vare att undertaket byggdes om har ledningarna kunnat placeras dolda inne 
i takkonstruktionen.    
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Ytskikt plan 2 

 

 

Förstuga (201) före och efter renovering. Golv och trappa har målats med linoljefärg i grå kulör likt tidi-
gare. Taket har försetts med nytt undertak som döljer nya elledningar. I taket har skenor för utställningsarma-
turer monterats. Armaturerna hade inte kommit upp vid fotograferingstillfället.     
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Gula förmaket (202) före och efter renovering. I detta rum målades väggarna om i sin helhet upp till bår-
dens kant. Samtliga snickerier på plan 2 rengjordes och bättringsmålades i en bruten vit kulör. Undertaket 
inklusive taklister har bytts ut och nya elledningar har lagts ovan gipsskivor. Till höger syns ny ventilations-
lucka som leder ut i fasaden på byggnadens framsida. Gångmattorna är från 1960-talets renovering, se bild 
nedan. 
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Kakelugnen som står i Gula förmaket bevarades i rummet under 1960-talets renovering. För övrigt fick rum-
met nya ytskikt och golv samt nya dörröppningar. Väggmålningar, delvis utförda av konstnärinnan och herr-
gårdens ägare Gisela Trapp. Målet med 1960-talets renovering var att återställa herrgården till ett sent 1700-
tal och tidigt 1800-tal. Till höger fotografi från 1956 ur Helsingborgs museers samlingar. 

 

Gula förmaket när herrgården var nyrenoverad, 1969. Foto ur Helsingborgs museers samlingar. 
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Hörnkammare (203) före och efter renovering. Rummet har fått nytt undertak nya taklister och elled-
ningar har dragits under gipsskivor. Snickerier har rengjorts och bättringsmålats i en bruten vit kulör. Liksom 
i övriga rum finns fristående elradiatorer som håller en grundvärme i byggnaden. Radiatorerna kan ställas 
undan vid behov.  
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Salen (204) vy mot söder före och efter renovering. Väggarna i salen har en målad papptapet som avslutas 
med en tapetbård med motiv från 1700-talet utmed taklisten. Tapeten hade mindre skador som varsamt lagats 
och målats med anpassad kulör. Rummet har fått nytt undertak, nya taklister och elledningar har dragits 
under gipsskivor. Snickerier har rengjorts och bättringsmålats i en bruten vit kulör. 
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Direktörens sängkammare (205) vy från salens dörröppning före och efter renovering. Väggarna i 
salen har en målad papptapet som avslutas med en mönstrad bård. Snickerier har rengjorts och bättringsmå-
lats. I hörnet till vänster i bild har en ny ventilationsöppning tillkommit. Undertaket är liksom i övriga rum 
ombyggt med dolda elledningar för ny takbelysning. 
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Betjäntrum (206) vy mot öster med fönster mot gårdsplanen före och efter renovering. Väggarna i salen har 
en målad papptapet som avslutas med en tapetbård med motiv från tidigt 1800-tal. Snickerier har rengjorts 
och bättringsmålats. I hörnet till vänster i bild har en ny ventilationsöppning tillkommit. Undertaket är liksom 
i övriga rum ombyggt med dolda elledningar för ny takbelysning. Rummets fönsteröppning på norra gaveln har 
byggts om för att fungera för utrymning, se nedan under Brandsäkerhet och utrymningsvägar. 
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På övre våningen, plan 2, i salen (rum 204) och betjäntrummet (206) finns tapetbårder nytryckta på 1960-
talet som är gjorda efter förlagor från Nordiska museets samlingar. Nedanför bilderna visas utdrag från Nor-
diska museets digitala databas med information om tapetbårderna: 
https://digitaltmuseum.se/011023734355/tapetbard 
https://digitaltmuseum.se/011023734644/tapetbard 

 

 

 

 

  

https://digitaltmuseum.se/011023734355/tapetbard
https://digitaltmuseum.se/011023734644/tapetbard
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Ventilation 

    

 

Ventilationskanaler drogs mellan nedre plan via trapphallen på plan 2 upp till vindsplanet och vidare ut ge-
nom taket. På plan 2 byggdes kanalen in bakom gipsplattor som målades in för att synas så lite som möjligt. 
Före, under och efter ombyggnad.    
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Trapphallen (301) före och efter ny ventilationsdragning. Uppe på vinden byggdes ventilationskanalen i 
trapphallen in bakom en panelad vägg lik väggen mot vindsutrymmet innanför.  
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I norra delen av herrgården drogs en kanal från bottenplanet (kapprum 107) via drängkammaren (rum 206) 
upp till vinden och vidare ut genom en befintlig ventilationskupa. 
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Södra fasaden före och efter upptagning av nya ventilationsöppningar.  
 

 

Ventilationskanalen i trapphallen avslutas uppe på taket med en svart plåthuv.  
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Tillgänglighetsanpassning av huvudentrén 

 

Fasad mot öster med huvudentrén som har tillgänglighetsanpassats med ramp och dörrautomatik. Dörren är 
nytillverkad med den äldre som kopia och målad utvändigt med linoljefärg i järnoxidröd kulör, NCS 5040-
Y80R. Till höger på bilden, norra gaveln med den nya utrymningstrappan i mörkröd kulör, RAL 3009. 

    

Entrépartiet före och efter tillgänglighetsanpassning med ramp och ny dörr med dörrautomatik. Materialet i 
rampen är normalhyvlad grå kalksten från Öland, stensort ”Kalksten Öland Grå G1S”.  
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Entrépartiet från insidan, före och efter renovering. Den gamla dörren har bytts ut mot ny som tillverkades 
efter den gamla som förlaga men med modern automatik inbyggd i och på bladen. Kravet på att återanvända 
trycken och låsbricka från den gamla dörren har inte följts eftersom dörrbladen med tryckena kastades under 
renoveringen. 

 



 

40 

 

 

    

 De gamla dörrarna med trycke och låsbricka. Dörrarna var väl utförda på ett hantverksmässigt sätt 
i 1700-tals stil, troligen i samband med 1960-talets renovering. 
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Utrymning och brandsäkerhet 

Utrymningstrappa 

  

 

Norra gaveln före respektive efter montering av ny utrymningstrappa. Befintlig fönsteröppning har kunnat 
bevaras för utrymning efter att mittstolpe och fönsterbågar byggts om. Trappan är fastgjuten i marken och fäst i 
väggen endast uppe vid fönstret på andra våningen.  
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Herrgårdsbyggnadens östra fasad, mot parken, före och efter tillbyggnad av utrymningstrappa på norra gaveln, 
till vänster i bild. 
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Brandsäkerhet och utrymningsvägar 

    

 

Kök (rum 106), fönstret på gaveln har försetts med brandsäker fönsterruta på innersidan. De utvändiga 
fönsterbågarna är utåtgående och har gjorts öppningsbara utifrån för behov, till exempel vid rengöring. 
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Direktörens sängkammare (205) Dörröppning till salen (rum 204) har åtgärdats för att uppfylla 
brandtekniska krav. Befintliga dörrar har brandskyddsmålats och försetts med svällist. Ytorna har sedan 
penselstrukits med äggoljetempera likt bröstpanel och rummets andra dörr. 
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Direktörens sängkammare (rum 205) med dörröppning till salen (rum 204) före och efter renovering. 
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Betjäntrum (rum 206) med fönster mot norr som har byggts om för att göra öppningen så stor att den går 
att använda som utrymningsväg. De båda utåtgående bågarna öppnas fortfarande var för sig men mittposten 
har frigjorts från karmen och medföljer ena bågen när den öppnas. En enkel trätrappa har placerats framför 
öppningen, den är fastskruvad i väggpanelen.   
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Fönstret vid utrymningstrappan byggdes om för att anpassas efter brandsäkerhetskrav. Fönsterbågarna är 
numera utåtgående och saknar mittstolpe. I övrigt har fönstrets utseende bevarats. Jämför foton till vänster som 
visar ombyggt fönster och foton till höger som visar det ursprungliga utförandet på ett av de övriga fönstren i 
samma rum. 
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Skisser och ritningar 

 

Skiss på sektion över ny ramp.  

 

 

Principskiss över befintligt takbjälklag före renovering. 
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Fasader med åtgärdsbeskrivning i kursiv röd text. Underlag: relationshandling House Arkitekter, 
daterad 2019-02-11. 
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Planritning över entréplan, plan 1, med nya utrymningstrappa markerad med röd, streckad linje. Ny ventilat-
ionsöppning i tak i entréhall markerad med grön fyrkant. Tillgänglighetsanpassad entré med ramp och vilplan 
och trappsteg markerad med blå streckad linje. Underlag: relationshandling, House Arkitekter, date-
rad 2019-02-11 
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Planritning över plan 2. Ny ventilationsinbyggnad markerad med grön streckad linje. Branddörrar och om-
byggt fönster för utrymning samt utrymningstrappa markerade med röd streckad linje. Underlag: relations-
handling, House Arkitekter, daterad 2019-02-11. 
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Planritning över vindsplan, plan 3. Ny ventilationsinbyggnad markerad med grön streckad linje. Relations-
handling, House Arkitekter, daterad 2019-02-11. 
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