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Förord 

Banckska villan, i kv. Ruuth 52, är byggd 1880 och har pekats ut som kulturhisto-

riskt värdefull i olika inventeringar och utredningar. Redan på 1960-talet när Nor-

diska Museet gjorde en inventering bedömdes villan vara en av de fastigheter som 

hade ett kulturhistoriskt värde. Banckska villan är q-märkt enligt en detaljplan 

från 1985. Villan ägs numera av Helsingborgs stad och förvaltas tillsammans med 

ett stort antal andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader av dess fastighetsför-

valtning. 

Vård- och underhållsplanen omfattar historik och nulägesbeskrivning. Syftet 

med planen är att den ska utgöra underlag för upprättandet av en mer detaljerad 

underhållsplan. Uppdraget har utförts av Regionmuseet Kristianstad genom 

byggnadsantikvarie Anna Rabow med hjälp av praktikanter, byggnadsantikvarie 

Kali Olsson och målerikonservator Jessica Nilsson. Projektet har genomförts 

under perioden mars-juni 2019 på uppdrag av Fastighetsförvaltningen i Helsing-

borgs stad. Beställare har varit Jenny Mosebach, Fastighetsförvaltningen. Kvali-

tetsgranskning har utförts av Maria Sträng, Regionmuseet Kristianstad. 
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Sammanfattning 

Banckska villan uppfördes år 1880 i nyrenässansstil efter ritningar av stadsarkitekt 

Mauritz Frohm. Byggherre var läkaren Lars Thysenius och dennes hustru Fred-

rika Thysenius som innehade villan fram till 1897 då Carl August Banck tog över. 

Dennes familj hade i sin tur villan fram till 1966 då kommunen tog över. Byggna-

den har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull i en rad inventeringar och är nu-

mera skyddad i detaljplan. Dess symmetriska villafasad mot parken i söder kom-

binerad med en mer traditionell utformning likt övriga flerbostadshus åt öster ger 

ett arkitektoniskt värde. Interiört har villan en välbevarad och ovanligt påkostad 

inredning i trapphall och paradrum med pardörrar, höga golvsocklar, imitations-

målningar, takmålerier och kakelugnar. 

Interiört har en del målerier återställts och konserverats. De oljemålade yt-

skikten är dock känsliga och måste ständigt hållas under uppsikt. Det som är mest 

akut i nuläget är dock målning av fasaden. Den senaste renoveringen som utför-

des år 2000 var den mest genomgripande då äldre färg- och putslager togs bort 

och den ursprungliga färgsättningen i gult med grågröna detaljer återställdes.  

Banckska villan ligger i den södra delen av de centrala delarna av Helsingborg, norr om Krookska planteringen/ 
Stadsparken, i kvarteret Ruuth. Stadsplan från 1986, Helsingborgs stadsbyggnadskontor. 
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Skydd av bebyggelsen 

Banckska villan i kv. Ruuth är skyddat enligt detaljplan från 1985 (Ruuth 27 m fl) 

med ett Q. Detaljplanen för denna del (den östra) av kvarteret tillkom i samband 

med att en exploatering skulle genomföras. Enligt detaljplanen utgör villan, det 

vill säga hela fastigheten, ett kulturreservat och bebyggelsen är kulturhistoriskt 

värdefull. Klassningen överensstämmer med plan- och bygglagens förvansknings-

förbud. 

Banckska villans kulturhistoriska värden uppmärksammades redan i början 

av 1960-talet då Nordiska Museet utförde en inventering av den äldre bebyggel-

sen i stadskärnan. Enligt den sammanställning som överlämnades 1966 till 

Kommittén för verkställande av en kulturhistorisk inventering av Helsingborgs 

äldre bebyggelse delades bebyggelsen in i tre klassningar; omistliga byggnader, 

värdefulla byggnader och miljöhus. I den första kategorin fanns flera byggnads-

minnen. Banckska villan utgjorde tillsammans med Fredriksdals herrgård, Pålsjö 

slott, Krematoriet, Konserthuset, Teatern, S:ta Maria kyrka, Lewenhauptska går-

den, Konsul Olssons magasin, Handelsbankens hus, Frimurarordens hus och 

Handelsgymnasiet ”värdefulla byggnader av sådan kulturhistorisk och estetisk 

betydelse samt av sådant värde för stadsbilden, att de icke utan mycket tvingande 

skäl kan rivas eller väsentligen förändras”.  

Banckska villan, april 2019. 
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En fortsättning på detta arbete var bevarandeprogrammen som sedan 1979 utar-

betats på uppdrag av bevarandeplanskommittén. För stadskärnan där Banckska 

villan ligger fastställdes bevarandeprogrammet 1985 av kommunfullmäktige och 

det uppdaterades 2003 (Helsingborgs stadskärna, bevarandeprogram). Syftet med pro-

grammen är att de ska utgöra underlag för samhällsplanering, sprida kunskap 

bland boende, fastighetsägare och andra intresserade om Helsingborgs bebyggel-

semiljöer och stimulera till ett gott förvaltande av bebyggelse i staden. Enligt den 

uppdaterade versionen har Banckska villan klassningen ”särskilt värdefull bebyg-

gelse enligt PBL 3 kap 12 §” (nuvarande plan- och bygglag 8 kap 13 §) vilket in-

nebär att byggnaden är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller arkitektonisk synpunkt och omfattas av ett förvanskningsförbud. 

Helsingborgs stadskärna är utpekat både i det regionala kulturmiljöpro-

grammet och som riksintresse. Enligt programmet avspeglar Helsingborgs stads-

bebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, parker och plante-

ringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd utvecklingen av medeltidens befäst-

ningsstad till 1800–1900-talens industri-, handels- och sjöfartsstad. Motiveringen 

för riksintresset Helsingborg [M15] lyder i stora ordalag: hamn- och industristad 

med utveckling från medeltida stad kring den kungliga borgen, 1600-talets be-

fästning till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva industrialisering. Det 

sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstads-

kvarter, boulevardstråk, parker och offentliga byggnader. 

Utdrag ur detaljplanen för fastigheten Ruuth 27 m fl från 1985. Banckska villan (då Ruuth 25) fick märk-
ningen Q vilket betecknas som ”kulturreservat” i texten. Innergården där gårdshuset stått fick inte bebyggas. 
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Kulturhistoriska värden 

Banckska villan har kulturhistoriska värden som huvudsakligen kan delas upp i 

arkitektoniskt värde, samhällshistoriskt värde och konstnärligt värde. Då villan är ritat av 

den välrenommerade stadsarkitekten Mauritz Frohm som satt stor prägel på sta-

den och kvarteret Ruuth har villan ett arkitektoniskt värde. Banckska villan utgör en 

enhet tillsammans med ett stort antal byggnader i kvarteret och även med de som 

ligger längre söderut på Trädgårdsgatan och på Järnvägsgatan. Bland dessa bygg-

nader finns det många som är väl bevarade, såväl exteriört som interiört, och har 

liksom Banckska villan fått en rödmarkering såsom särskilt värdefull (se s. 7) i det 

kommunala bevarandeprogrammet för stadskärnan. I kvarteret Ruuth som om-

vandlades från industrikvarter med insprängd, småskalig bostadsbebyggelse till 

påkostade en- och flerbostadshus är Frohms prägel tydlig. På de 20 fastigheter 

som finns idag har han ritat nio byggnader, inklusive Banckska, som är från slutet 

av 1870-talet/1880-talet. Ytterligare fyra är uppförda under samma tid, varav det i 

två fall inte är känt vem som ritat dem. 

Kvarteret Ruuths fasader är tämligen enhetliga då de är uppförda i tre till 

fyra våningar med putsade ljusa fasader med klassiserande byggnadselement. De 

har också satt vissa standarder för den arkitektur som uppfördes under de föl-

jande decennierna. Det är särskilt två av byggnaderna, Ruuth 14 och Ruuth 18, 

Trädgårdsgatan med Banckska villan längst till höger, april 2019. 
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båda från 1883, som är lika Banckska, framförallt genom att de har markerade 

mittpartier med terrasser/balkonger. Den andra bär Frohms signatur och var 

även den uppförd från början i endast två våningar. Den första har däremot 

okänd upphovsman, vilket betyder att det kan vara Frohm som ritat detta hus. 

Det arkitektoniska värdet består även i att villan ger anspråk på, till skillnad 

från resterande byggnader i kvarteret, att vara en villa. Den var uppförd för end-

ast ett hushåll, i två våningar och hade en symmetrisk uppbyggnad. Det numera 

igenbyggda indragna partiet med terrassen/balkongen betonade symmetrin. Ge-

nom detta arkitektoniska uttryck utgjorde den en pendang till byggnadsminnet 

Essenska villan/Konsul Perssons villa på andra sidan vägkorsningen Trädgårds-

gatan/Södra Storgatan. Denna villa uppfördes som landeri redan i slutet av 1840-

talet och låg då något utanför staden. Villan är större och något enklare i sin ut-

formning men ändrades med bland annat entréparti med kolonner och balkong 

efter att konsul Nils Persson köpt villan 1883. Banckska villan har, till skillnad 

från Konsul Perssons villa, inte haft någon park eller trädgård, men Stadsparken 

intill gav den en viss inramning. På fotot från 1892 syns parken i förgrunden och 

en gång som leder fram till en grind i ett staket ger en illusion av att tillhöra 

Banckska villan. 

Banckska villan är i synnerhet jämförbar med byggnadsminnet Vikingsberg 

från år 1875. Vikingsberg var privatbostad åt kammarherren och ryttmästaren 

Georg Aminoff  och det uppfördes i naturskön omgivning på landborgen. Den 

ljusa och putsade byggnaden med kolonnprydd entré, flackt tak med balustrad 

speglar en arkitekturstil som inspirerats från antika villaideal. Förutom att Mauritz 

Frohm även ritat Vikingsberg kan det i sammanhanget tilläggas att Otto Banck, 

bror till Carl August Banck som innehade Banckska villan från och med 1897, 

köpte Vikingsberg två år senare. 

Värdet är också knutet till att den visar på en högreståndsmiljö från slutet av 

1800-talet. Likt Konsul Perssons villa och Vikingsberg var många av de andra 

byggnaderna i kvarteret uppförda av rika och betydelsefulla personer i staden 

vilket visar på ett samhällshistoriskt värde. Att ha en betydelsefull ställning i sam-

hället var viktigt, både för att kunna bygga sig ett hus på denna adress, men också 

för att behålla det. Det visar inte minst Lars och Fredrika Thysenius historia där 

det med hans ställning i samhället och hennes pengar var möjligt att köpa sig en 

tomt och uppföra ett ståndsmässigt hus. Läget på hörnet i korsningen och längst 

upp på gatan torde ha varit gynnsamt för Thysenius verksamhet, hans läkarmot-

tagningen rymdes i villan. Men då Lars Thysenius dog kunde Fredrika, trots sin 

förmögenhet, inte längre bo kvar. 

Banckska villan har ett konstnärligt värde som visar på det sätt Mauritz Frohm 

lyckades komponera en villafasad med en vanlig flerbostadsfasad genom ett lägre 

och indraget hörn. Men det är framförallt i det välbevarade och välgjorda inte-   
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riöra måleriet i trapphallen och paradrummen som ger villan dess höga värde. 

Genom att planlösningen i stort sett är ursprunglig har även den fasta inredning-

en kunnat bevarats intakt i många rum. Golv, socklar, bröstningspaneler, dörrar, 

överstycken, foder, kakelugnar, färgsättningar och målerier är konstnärligt utförda 

och utgör en enhet i paradrummen. Även i övriga rum finns dörrar och andra 

snickerier som bedöms vara ursprungliga. Att de flesta kakelugnar/spisar är beva-

rade är ovanligt då de oftast slängdes ut under moderniseringar efter mitten av 

1900-talet. 

Att det interiöra takmåleriet har bevarats i nära 140 år är fantastiskt och det 

visar på att det håller hög klass, både tekniskt sett men också konstnärligt sett. 

Det har förvisso lagats och konserverats vad vi vet minst ett par gånger men det 

har varit möjligt att genomföra utan några större ingrepp. Att takmålerierna i 

paradrummen inte blivit förstörda kan bero på att de under alla år fortfarande 

ansetts vara värdefulla. Med en mild färgsättning i gröngrå toner, accenter i bland 

annat guld och blått och bottenfärg i brutet vitt kan ha varit bidragande, liksom 

motiven av oändligt slingrande växtmotiv. Vid närmare studier av motiven ser 

man hur dekorationsmålaren/-na på ett drivet och symmetriskt sätt komponerat 

dem mer eller mindre över hela taken. I varje penseldrag ses hur denne/de skick-

ligt hanterat penseln, för att t.ex. måla högdagrar och skuggor. 

  

Banckska villan 1987, före renoveringen som utfördes samma år. Foto Helsingborgs museer. 
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Banckska villans östra fasad 1987, före renoveringen som utfördes samma år. Foto Helsingborgs museer. 

Banckska villans södra fasad (t. v.) och gårdsfasad mot norr, 1987, före renoveringen som utfördes samma år. 
Foto Helsingborgs museer. 
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Historik 

Kvarteret Ruuth och Trädgårdsgatan 

Kvarteret Ruuths historia är tätt förknippad med grannkvarteret John Ericsson i 

väster. Från början utgjorde dessa två kvarter ett enda stort kvarter. Här grunda-

des Helsingborgs första riktiga industri, det Ruuthska Bruket, 1797–99 av greve 

Erik Ruuth. Det var beläget, liksom andra tidiga industrier, där det fanns tillgång 

på vatten vid Hälsobäckens ravin. Verksamheten bestod av en lerkärlsfabrik som 

låg i östra delen mot Storgatan och ett gjuteri som låg nere mot stranden. Erik 

Ruuth drev verksamheten fram till 1816 då svärsönerna tog över. Efter ett upp-

sving under 1850-talet då Johan August Dreilick stod som ägare drabbades fabri-

kerna av ekonomiska problem. 

1869 såldes den stora tomten (Helsingborgs dåvarande största tomt i privat 

ägo) och fabrikerna till handlande konsul Petter Olsson. Denne rustade upp rö-

relsen och bildade Helsingborgs Jern- och lerkärlsfabriksaktiebolag. Under 1870-

talet påbörjades avstyckningen av den västra delen av den stora tomten att styckas 

av och säljas. Samtidigt gjordes uppdelningen i två kvarter genom att Bruksgatan 

förlängdes och drogs genom tomten. Konsul Olsson var den första som lät be-

bygga en tomt i det nya kvarteret. Genom Helsingborgs Traktatsällskap lät han 

1876 uppföra missionshuset på Bruksgatan. 1855 flyttades gjuteriverksamheten   

Det Ruuthska bruket, sett från söder med Kärnan i bakgrunden. Teckning Helsingborgs museer. 
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väster om järnvägen till nuvarande kvarteret Vulcan. Lerkärlsfabriken drevs vidare 

på den ursprungliga tomten vid Södra Storgatan fram till 1922. 

Under slutet av 1800-talet fick båda tomterna en tydlig påkostad framsida 

mot Trädgårdsgatan och den Krookska planteringen samt mot Järnvägsgatan. 

Här uppfördes under 1870–1890-talet i huvudsak 3–5-våningshus med påkostade 

fasader med putsad dekor. Framsidan och bebyggelsen mot Bruksgatan är idag i 

de flesta fall välhållen med en miljö från tiden kring slutet av 1800-talet. 

Kvarteret Ruuths baksidan mot Prästgatan karakteriserades däremot av låga 

hus för trångbodda låginkomsttagare. Denna miljö har förändrats hårt, de sista 

resterna av verksamheten från Ruuthska bruket försvann i och med bebyggandet 

av hörntomten Prästgatan-Södra Storgatan i slutet av 1980-talet. Bland de äldsta 

spåren i kvarteren finns däremot ännu idag kvar en del av försvarsverket runt 

Helsingborg på 1600-talet. Den kan ses på gården till fastigheten Ruuth 18.  

Bilder från 1964 och 1965 då en stor del av kvarteret Ruuth revs och blev parkeringsplats. På bilden t.v. skym-
tas den norra gaveln på det Banckska huset och ett par mindre hus på S Storgatan 28 och 30. T.h. ses gårdsfa-
saden och även gårdshusets baksida. Foton Helsingborgs museer. 
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Banckska villan och dess ägare 

Den nuvarande Banckska villan uppfördes av Lars (Johan) Thysenius och dennes 

hustru (Lovisa) Fredrika Hunter år 1880. Lars Thysenius, föddes 1834 i Karls-

krona, utbildade sig till läkare i Lund och Stockholm och var andre stadsläkare i 

staden mellan 1865 och 1866. Efter det arbetade han som bataljonsläkare vid Hu-

sarregementet Konung Karl XV/Kronprinsens husarregemente ända fram till sin 

död 1890. Medan Thysenius fortfarande bodde i Karlskrona träffade han den 

unga Fredrika Hunter från Asarum (i nuvarande Karlskrona stad). 1867 flyttade 

han emellertid till Helsingborg och först fem år senare kunde han gifta sig med 

Fredrika som då var 20 år. De bodde då på Södra Kyrkogatan i Helsingborg och 

två år senare fick de sonen Robert.  

1878 ärvde Fredrika en stor summa pengar efter sin far Robert Hunter. Han 

var ursprungligen från Manchester men arbetade under större delen av sitt liv på 

Strömma spinneri i Asarum där han träffade Fredrikas mor Lovisa Högstedt. 

Hunter var redan gift och hade barn sedan tidigare men strax före sin död lät han 

ändra i sitt testamente så att merparten tillföll Fredrika medan hans andra barn 

fick en mindre summa. Fredrika ärvde 204 000 kronor vilket är omkring tio mil-

joner kronor omräknat i dagens penningvärde. För de pengarna köpte familjen 

Thysenius sig en tomt vid hörnet av Trädgårdsgatan och Södra Storgatan och lät 

uppföra en pampig patriciervilla ritad av stadsarkitekten Mauritz Frohm. 

Banckska villan år 1892. Mittpartiets nedre våning hade byggts in och balkongen i den övre våningen flyttats ut 
i liv med fasaden. Fönstren hade inte spröjs vilket de har idag. Foto Helsingborgs museer. 
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Efter inflyttningen 1880 levde Lars och Fredrika Thysenius och deras son Robert 

ett liv i lyx och med ständig uppassning. Redan 1890 blev ett sorgens år då Lars 

Thysenius avled. Det var ett hårt slag för Fredrika som då endast var 38 år och 

sonen 16 år. Sex år senare omyndigförklarades hon och villan såldes. Det sades 

att ”en kvinna utan utbildning med så mycket pengar inte kunde klara sig själv”. 

Fredrika Thysenius flyttades först runt i olika lägenheter i Helsingborg, och levde 

sedan på olika sjukhem fram till sin död 1935. 

År 1897 blev skeppsredare Carl August Banck (född 1846) ägare till villan 

och det är från honom som villan fått sitt nuvarande namn. Redarsläkten Banck 

var från Viken norr om Helsingborg med traditioner från skutskepparnas och 

långfärdsseglarnas dagar. Flera representanter för familjen har gjort sig kända i 

stadens sjöfartshistoria och har lämnat betydande donationer till byggande av 

sjukhus och andra vårdinrättningar samt till kulturella ändamål. Efter Carl August 

död 1923 bodde hans efterlämnade maka Gabriella Wilhelmina Natt och Dag 

kvar i villan till 1935. 

Därefter tog deras son Stellan Banck och dennes hustru Torborg Banck 

över huset och några år efter Stellans död 1963 såldes det till staden. Villan har 

sedan dess använts som möteslokal för pensionärsorganisationer och numera 

huserar även Stadsrevisionen här.  

Norra Trädgårdsgatan med Banckska villan längst till höger. Fotot från början av 1900-talet, efter att spårvä-
gen infördes i staden 1903. Foto Helsingborgs museer. 

https://stadslexikon.helsingborg.se/Banck_(slkten)
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Mauritz Frohm 

Mauritz Frohm (1840–1912), anställdes som Helsingborgs förste stadsarkitekt 

1868 och hade tjänsten ända fram till 1903. Han var inblandad i omkring 460 om- 

och nybyggnadsverk i staden. Mauritz Frohm var från Helsingborg, utbildade sig 

på Chalmers i Göteborg och arbetade en tid hos Helgo Zettervall som då var 

Sveriges mest kände arkitekt och domkyrkoarkitekt i Lund. Frohm kom tillbaka 

till Helsingborg 1865 och några år senare erbjöds han stadsantikvarietjänsten. 

Den inrättades på grund av att man såg ett behov av en myndighet som kontrol-

lerade den allt mer omfattande byggnadsverksamheten som pågick i staden. Ge-

nom att Frohm var verksam under så många år under en väldigt expansiv tid och 

att han länge var den enda egentliga arkitekten kom han att sätta stor prägel på 

staden så som den ser ut idag. De flesta av Frohms byggnader uppfördes i en 

återhållsam och välproportionerad nyrenässansstil. Stilen var den förhärskande i 

staden och dominerade den framväxande stadsbilden. Dess popularitet illustreras 

av ett yttrande gällande byggnaderna kring Stadsparken, av vilka ett flertal ritats 

av Frohm, att de ”vittnade om såväl stadsarkitektens smak och uppfinningsför-

måga som om egarnes byggnadshåg och skönhetssinne.” 

Frohm var upphovsman till både högborgerliga privatvillor, offentliga in-

stitutioner, enkla flerbostadshus för arbetare och industribyggnader. Han ritade 

bland annat Gamla barnsjukhuset, Continentalpalatset, Hotell Mollberg, kapellet 

på Norra kyrkogården, Vikingsberg, IOGT-huset, Tullhuset, Sockerbruket, gym-

nastikhallen på Slottsvångsskolan och Östra skolan. Bara i kvarteret Ruuth ska 

han ha signerat ritningarna till, exklusive Banckska villan, åtta byggnader mellan 

åren 1873 och 1886. Ruuth 18 på Trädgårdsgatan 19 som uppfördes 1883 har 

många gemensamma drag med Banckska villan med indraget mittparti, ljus puts-

dekor, fönsteromfattningar och korspostfönster. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyren%C3%A4ssans
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Byggnadshistorik 

1879 ansökte Lars Thysenius om att uppföra en tvåvåningsbyggnad och en 

mindre ekonomibyggnad på dåvarande tomt nr 22 i kvarteret Ruuth. Ritningarna 

utfördes av Mauritz Frohm som i egenskap av stadsarkitekt i Helsingborg satte 

stor prägel på stadens utformning i slutet av 1800-talet. För paret Thysenius ri-

tade Frohm ett bostadshus med inrymd läkarmottagning. Strävan var att rita en 

bostad med villakaraktär men på grund av läget i hörnet av kvarteret blev det en 

kompromiss med en italienskinspirerad renässansvilla mot Trädgårdsgatan och 

Krookska planteringen och en något enklare fasad mot Södra Storgatan i norr. 

Gårdsfasaderna var oputsade och med källarnedgångar och små fönster vittnar 

den om att det var en baksida. Mittpartiet mot Trädgårdsgatan betonades av ar-

kadliknade rundbågsfönster i den övre våningen och av att det var indraget så att 

sidopartierna bildade flyglar. Mittpartiet i den nedre våningen utgjorde ursprung-

ligen en terrass vars räcke var i liv med flyglarna. På ovanvåningen planerades en 

balkong som dock inte var lika djup. 

Redan 1880, troligtvis under tiden som bygget pågick, ändrades ritningarna 

så att terrassen byggdes in varmed balkongens yttre liv flyttades ut. Balkongen 

bars upp av pelare och dess barriär gjordes likt terrassen med balusterdockor. 

Även det delvis indragna hörnet gjordes om så att tympanonfältet på krönet er-

sattes med en barriär med balusterdockor. Även dessa ritningar var signerade av 

Mauritz Frohm. 

Plan Banckska villan, Ruuth 52, signerad stadsarkitekt Mauritz Frohm 1879, t.v. bottenvåningen och t.h. 
ovanvåningen. Bygglovsarkivet Helsingborg. 
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Hösten 1880 stod villan inflyttningsklar och var då med sina 13 rum väldigt på-

kostad och modern. Enligt brandförsäkringsbrevet var huset värderat till 47 500 

kr vilket var ett stort belopp på den tiden. Fasaden var påkostad med putsdekor, 

oljefärg på putsen, järnplåt på taket och dekorativa skorstenar från Höganäsbola-

get. Inredningen var än mer praktfull med parkettgolv, boaseringar, gyllenläder-

tapeter, takmålningar, stuckaturer, marmor- och ådringsmålerier, pardörrar med 

överstycken och kakelugnar. Särskilt matsalen på nedre botten och herrummet på 

den övre var näst intill överdådiga i sin praktfullhet, men även trapphallen var 

påkostad. Framtagningar av äldre lager visar att fler rum än de som bevarats till 

idag har haft dekormålade väggar. Nyrenässansstilen var särskilt påtaglig i takmå-

leriet med fåglar, blomrankor, växtornament och puttis. 

Inredandet av badrum med badkar på andra våningen tros vara en av de 

första i Helsingborg och därmed ytterst modernt för sin tid. Det var troligtvis ett 

utslag av doktorns hygienkrav. Toaletter fanns däremot i gårdshuset. 

Någon gång mellan 1880 och 1892 byggdes terrassen i mittpartiet in så att 

denna del flyttades ut i liv med resterande fasad. Barriären med balusterdockorna 

blev kvar som en bröstning. Denna förändring är inte belagd med några ritningar 

eller andra handlingar varför det är möjligt att det gjordes redan 1880. Det äldsta 

bevarade fotot från 1892 visar att mittpartiet var utbyggt. Målningarna på inner-

taket har å andra sidan en annan karaktär än kassettaket i rummet innanför vilket 

tyder på att denna del byggts in i ett senare skede. En intressant detalj i samman-

hanget är att fönstren i mittpartiet, både på balkongen och i den nedre våningen, 

hade korsposter likt övriga fönster. Indelningen med småspröjs har sålunda till-

kommit senare. 

Banckska villan, ritning från 1880 signerad av Mauritz Frohm. Bygglovsarkivet Helsingborg. 
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Från året därpå, 1893, finns bygglovsritningar som tyder på att man velat bygga 

in hörnet i den övre våningen, men det torde dock aldrig ha realiserats. Nästa 

omgång ritningar som är från 1897, signerade av näste stadsarkitekt Alfred Hel-

lerström, visar att hörnet inte byggts in. Detta år hade Carl August Banck tagit 

över och denne ville troligtvis sätta sin prägel på villan. Det som gjordes vid 

denna tidpunkt var att mittpartiets övre våning byggdes ut och fick en balkong i 

smide. Fasaden mot Trädgårdsgatan fick sålunda sitt nuvarande utseende. Ett 

foto från tidigt 1900-tal visar den östra fasaden efter ombyggnaden. Inredningen 

av detta rum utfördes vid denna tid och kom, liksom på nedre botten, att skilja 

sig rent stilmässigt från det inre rummet, herrummet/nuvarande festsalen. 

1949 lagades hörnets altanbeläggning varmed den befintliga asfaltsbelägg-

ning ersattes med bitumenplåt som belades med ett armerat slitlager. Utmed fria 

ytor anbringades språngbleck och hängränna som kopplades på befintliga stup-

rör. Altanens barriär ersattes med ett enkelt järnräcke. Ägare var vid denna tid 

Fru Torborg Banck, byggmästare var Nils Lundstedt och den i Helsingborgs 

kände arkitekten Johnny Ekström hade signerat ritningen. Altanen hade därmed 

tillkommit tidigare och en altandörr ersatt det tidigare fönstret, men det är oklart 

när detta utförts.  

Banckska villan, ritning från 1897 signerad av Alfred Hellerström. Detta år byggdes det övre planets mittparti 
in och försågs med en ny smidesbalkong. Bygglovsarkivet Helsingborg. 
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Enligt en skrivelse till byggnadsnämnden från Fil mag. Maud Banck söktes det 

1964 bygglov för nybyggnad inom tomten nr 25 i kvarteret. Fastighetsnämnden 

avstyrkte begäran då man ansåg att det var bättre att slå samman flera av tomter-

na, helst omfattande 19, 20, 21, 25 och 26 för att kunna bilda en större enhet och 

få en ändamålsenligt byggande. Kvartersdelen ansågs som lämplig, på grund av 

sitt läge, som parkeringshus. Många fastigheter inom kvarteret, mestadels den 

småskaliga bebyggelsen, revs detta år och gjordes om till parkering. Gårdshuset 

tillhörande nuvarande Ruuth 52 revs troligtvis inte förrän 1987 då ett nytt fastig-

hetskomplex uppfördes norr om den Banckska fastigheten. En bild från 1965 (se 

s. 14) där baksidan på gårdshuset syns visar hur en stor del av kvarteret blivit par-

kering. 

1966 tog kommunen över Banckska villan och efter ytterligare några år, i 

slutet av 1960-talet, målades en stor del av det interiöra måleriet över. 1980 ska 

nya tapeter ha satts upp i en del rum. Trappan (exakt vilken framgår inte) ska ha 

tapetserats med en tapet som hette ”Renässansstjärna”, bottenvåningens ”biljar-

drum” med ”Nybarock”, hörnrummet på andra våningen med ”Bjärka-Säby” och 

slutligen sidorummet mot parken på samma våning fick tapeten ”Gamla stan”.  

Banckska villan, ritning från 1949 signerad av J. Ekström. Altanen på hörnet renoverades och fick nytt räcke. 
Bygglovsarkivet Helsingborg. 
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1987 genomfördes en stor yttre renovering av den Banckska villan. Framförallt 

fasaden var i dåligt skick med flagande färg och bom i putsen men även fönster 

och tak. Dåvarande stadsantikvarie hävdade att eftersom byggnaden var i bygg-

nadsminnesklass borde fasaden bevaras så långt det var möjligt. Den grönmålade 

plåttaket borde bytas i enlighet med det gamla men i stället för den gröna koppar-

imiterande färgen skulle man måla den nya plåten i svart. Fönstren skulle renove-

ras och varsamhet skulle gälla för fasaden och dess ornament. Målsättningen för 

fönstren var till slut att åtminstone bevara mittpartiets fönster då detta original-

parti ansågs ha ett antikvariskt värde. Det slutade dock med att endast trapphu-

sets fönster med det glasmålade innerfönstret bevarades. 

Fasaden avfärgades med en modern akrylathartsfärg av fabrikatet Beckers 

Renässans i en kulör som senare antogs vara en misstolkning av färglagren och 

kom att kallas ”pansargrått”. Portarna bevarades och lackades/målades och 

gårdsfasaden foglagades. Även balkongräcket mot gatan bevarades och behölls i 

sin utformning utan att höjas. Balkongerna försågs med nya tätskikt och ny dag-

vattenledning gjordes med dagbrunnar. 

Fönstren i just mittpartiet var fram till 1987, och även efter bytet detta år, 

småspröjsade. Men det utseendet hade de inte på de två äldsta bevarade fotona. 

På dem har de samma utförande som övriga fönster, det vill säga med korspost 

och utan spröjs i vare sig de övre eller de nedre lufterna. Det var en vanligt före-  

Banckska villan, södra fasaden, ritning från 1987, Helsingborgs fastighetskontor. Ändringen av balkongen 
utfördes aldrig. Bygglovsarkivet Helsingborg. 
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kommande fönsterform och spröjs undveks då det var fullt möjligt att producera 

så stora rutor vid denna tid. Småspröjsade fönster var ett utslag av det tidiga 

1900-talets nationalromantik då det vurmades för äldre tider. Dessa fönster kan 

således ha bytts någon gång under 1900-första hälft. En utvändig detalj som kan 

ses på bilder tagna före fönsterbytet är att korspostfönstren hade anslagslister på 

båda sidor och tidstypiska upphöjda hörnjärn. 

1993 tillkom brandtrappan i aluminium på baksidan. 

1997 återställdes flera av det invändiga dekormåleriet, på en del ställen ut-

fördes konservering medan en del väggmålerier förenklades och målades över. 

År 2000 genomfördes återigen en renovering av gatufasaden. Den inleddes 

med en ordentlig undersökning av fasadernas puts- och färglager som visade att 

de var putsade med ett starkt cementhaltigt bruk. Vidare var villan ursprungligen 

avfärgad med oljefärg i en dovt gul nyans. Omfattningar och andra detaljer var 

grundade med samma gula färg och därefter strukna med en tunn lasyr med pig-

ment innehållande gulockra, rött och träkolssvart. Sedan uppförandet hade fasa-

målats om omkring tjugo gånger, det vill säga vart sjätte år. Det fanns omkring 

tjugo lager färg med främst gul färg, men villan hade även varit avfärgad i grått 

under en viss period. 

Banckska villan, östra fasaden, ritning från 1987. Helsingborgs fastighetskontor.  
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Då de tjocka lagren av oljefärg utgjorde ett för tätt ytskikt som inte var bra för 

fasaden förordades att den skulle rengöras ordentligt med lågtrycksvåtsblästring 

och putsas om med hydrauliskt bruk. Ytorna skulle slätspacklas så att de blev så 

lika originalutförandet som möjligt och fasaddetaljer återställas så att deras skarpa 

drag framkom. Slutligen avfärgades fasaden med silikatfärg i gul och gröngrå ku-

lör som överensstämde med den ursprungliga färgsättningen. 

2017 inleddes ett konserverings- och restaureringsarbete på nedre botten, 

främst i våningens största sal, rum 102. Tak och takkassetter rengjordes och 

större spjälkningsskador i mittpartiet åtgärdades. Skadorna fanns framförallt i den 

monokroma takmitten samt kring spotlights. Två takkassetter hade omfattande 

putsskador, orsakade av en vattenskada, där delar av skadan bestod av äldre lag-

ningar. Tapet och bröstningspanel rengjordes och mindre skador lagades. Valv-

öppningarnas mekaniska skador i form av skav- och stötskador åtgärdades och 

taket i rum 103 rengjordes och konsoliderades på några mindre områden. Golv-

sockeln i rum 105 hade omfattande skador i form av spjälkat färgskikt som skra-

pades bort för att kunna kittas och retuscheras. I konserveringsrapporten som 

upprättades finns en detaljerad arbetsbeskrivning. 

Hösten 2018 putsades hela väggen i portgången och den nedre delen av ga-

tufasaden, mellan porten och grannfastigheten om. Fasaden och teglet hade vitt-

rat kraftig på grund av saltutfällningar. 

  

Banckska villan, norra och västra gårdsfasaderna, ritning från 1987. Helsingborgs fastighetskontor.  
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Banckska villan, plan av bottenplan (längst upp) och plan av 1 trapp upp (ovan), ritningar från 1987. 
Helsingborgs fastighetskontor. 
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Generella riktlinjer 

Dokumentation 

Förvaltningen bör se till så att det sker ordentliga projekteringar, att alla arbeten 

dokumenteras och att relationshandlingar och rapporter upprättas. Det är viktigt 

att materialförteckningar arkiveras men det är också viktigt att förvaltningen 

själva har tillgång till det så att uppgifter om exempelvis färgtyp och färgkoder 

kan tas fram inför underhållet av byggnaden. 

Vid renoveringar är det ofta nya aktörer som inte känner byggnaden sedan 

tidigare och inte heller vet vad som är gjort. Dagböcker och enkla anteckningar 

kan vara nog så värdefulla vid framtida renoveringar. Motiveringar till olika ställ-

ningstaganden kan vara värdefulla då de berättar om befintliga förutsättningar 

som med tiden glöms bort. För underhåll räcker det med en enkel tabell med vad 

som är gjort, av vem, datum och materialval.  

Grund och fasad 

Naturstensgrunden är i gott skick men fogningen har lossnat på något ställe och 

bör lagas. Den putsade grunden är däremot i något sämre skick då putsen är mer 

utsatt och har lossnat. Den befintliga spritputsen bör lagas likt den befintliga put-

sen vad gäller brukstyp, ballaststorlek och utförande så att lagningar passar ihop 

med äldre putsytor. 

Fasaden är bättringsmålad med en gul färg längst ner på fasaden som inte 

stämmer med den resterande. Hela fasaden bör målas om i samma kulör och 

färgtyp som användes vid den senaste renoveringen år 2000. Före ommålning bör 

fasaden rengöras och man bör även se över vad det finns för typ av klotterskydd 

som passar med färgtypen. Generellt bör man räkna med att fasaden behöver 

målas om omkring vart 10–15:e år. 

Fönster 

Fönstren bör kittlagas och bättringsmålas i samma bruna kulör som tidigare. Vid 

ommålning bör man vara noggrann med vilken typ av pigment som använts i 

färgen och om färgen åldrats eller blekts, annars finns det en risk att kulören för-

ändras något vid varje gång och därmed till slut förvanskas. Fönstren bör årligen 

eller åtminstone vart annat år ses över vad gäller kittningen och vart 15:e vad gäl-

ler målning. Fönstret i trapphallen som är det enda kvar i originalskick bör man 

ha särskild uppsikt över så att det inte förfar. 

Det finns en rad andra blyglasfönster i byggnaden som kan ha suttit som 

innerbågar till de smala fönstren i fasaden mot gården. Det bör ses över huruvida 

de går att återmontera.  
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Tak 

Taket har undersökts okulärt inifrån vinden. Inga läckage kunde ses. De miss-

färgningar som syns har troligen uppstått någon gång innan den nuvarande plåten 

lades 1987. Taket och skorstenarna kan besiktigas från en lucka vilket bör göras 

någon gång per år. Takfärgen flagnar och bör målas om med svart plåtfärg inom 

något år så att inte rost och läckage uppstår. 

Den fasta inredningen 

Interiört är det främst de rum (101-104, 201-204) som är bevarade så gott som i 

originalskick med parkett/stengolv, snickerier, tapeter, vägg- och takmålerier, 

stuckaturer och kakelugnarna som de generella riktlinjerna gäller. 

De konserveringsarbeten som utförts under 2017 ser ut att vara stabila och 

även tidigare utförda lagningar och retuscheringar ser ut att vara i gott skick och 

ej i behov av justering. Man bör däremot ha dekormålerierna under uppsikt, 

spjälkning kan uppstå i partier som idag verkar vara i gott skick. Konservatorerna 

noterade exempelvis flera färgskikt i taket i salongens monokroma mittparti, ett 

skikt kan då dra loss underliggande färg. Spotlights och andra armaturer kan 

alstra värme vilket leder till uttorkning och skador i takmålningarna. Det är därför 

viktigt att se över armaturer och vilken typ av belysning som används.  

Ytorna på panel, valvöppningar och tapet bör endast dammas av och inte 

våttorkas. Vid våttorkning av golven undvik att komma i kontakt med panel och 

golvsockel vilka är ådringsmålade och därför ömtåliga. I vård- och underhållspla-

nen har synliga skador noterats, främst i rum 202 och 203, och dessa bör ses över 

inom en snar framtid. Ju tidigare en skada åtgärdas desto mindre ingrepp behövs. 

Möblering och belysning 

I de välbevarade rummen med ursprunglig inredning bör möbler och armaturer 

anpassas till rummen vad gäller färgskala, utformning, material och storlek. Det 

nuvarande stora runda bordet med tillhörande stolar i rum 202, festsalen, domi-

nerar hela rummet och den blå färgen på stolarnas stoppning är väldigt skarp, 

liksom den röda mattan under möblemanget. För att undvika mekaniska skador 

bör man inte placera möbler alltför nära väggarna så att socklar, bröstningar och 

väggar tar skada. Utgångsläget bör således vara att möbler ska stå en bit ifrån 

väggen. 

I de flesta rum finns stilanpassade takarmaturer men kompletteringsbelys-

ningen bör ses över. Armaturer och ljuskällor, särskilt spotlights, som alstrar 

värme bör ersättas med mindre värmealstrande sådana. Genom sin infästning 

bidrar dessutom spotlights till åverkan på de värdefulla takmålningarna varför de 

bör undvikas. Ursprungligen var det inte tänkt att målningarna skulle belysas på 

detta sätt och man var van vid enbart dagsljus. 
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Framtida underhåll 

 
Åtgärd Prioritet Särskild kompetens 

Putslagning och målning av gatu-
fasad 

Inom 1-2 år Byggnadantikvarisk entrepre-
nör 

   

Målning och kittning av fönster 
(utvändigt) 

Inom 1-2 år Byggnadantikvarisk entrepre-
nör 

   

Målning/behandlingar av alla 
ytterdörrar 

Inom 1-2 år Byggnadantikvarisk entrepre-
nör 

   

Översyn av väggmåleri, dörrar 
och socklar i främst rum 101, 
201, 202 och 203 

Inom 5 år Konservator (tak)/ 
Specialmålare (snickerier) 

   

Översyn och målning av yttertak 
och takavvattning 

Inom 5 år  

   

Byte av nya ytterdörrar i gårdsfa-
saden mot brädklädda dörrar.  

På sikt  

   

Översyn av invändig belysning Ej akut  
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Exteriör – beskrivning 

Byggnad i två våningar uppfört vinkel i hörnet av gatukorsningen Trädgårdsgatan 

i söder och Södra Storgatan i öster. Hörnet är indraget på den övre våningen med 

balkong och något indraget och vinklat på den nedre våningen. Fasaden utgörs 

mot gatan av en påkostad putsdekor och mot gården en enkel tegelfasad. 

Gatufasad 

Grund: Den indragna och avfasade hörndelen mot gatukorsningen och den del 

som vetter mot Trädgårdsgatan i söder består av oregelbundet formade granit-

block med klovhuggen yta och pärlfog. Mot Södra Storgatan i öster är grunden 

putsad med grov stänkputs och släta omfattningar kring källarfönster och längs 

ovansidor/sidor mot portar. Putsen är avfärgad i grått. Ovanför sockeln löper en 

kalkstenslist med rundad och platt profil, avslutad med en avfasning. Listen är på 

den del som är ovanför den putsade delen övermålad i samma färg som fasaden. 

Omfattningen kring två av den södra fasadens fönster bärs upp av konsoler. 

 

Fasad: Fasaden mot söder är genom en symmetrisk uppbyggnad och markering 

av mittpartiet något rikare dekorerad än den östra. Den södra fasadens mittparti 

är markerat med spröjsade fönster, halvkolonner med kompositakapitäl och vo-  

Södra fasaden mot Trädgårdsgatan och Stadsparken (f.d. Krookska planteringen). 
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lutkonsoler som bär upp balkongen. Balkongen har putsade pelare och smides-

räcke. I den övre våningen finns kannelerade pilastrar med kompositakapitäl. Den 

nedre våningens fönster mot denna sida, och det ena hörnfönstret har baluster-

dockor i bröstningen. Takfoten markerad med kraftig profilerad list med tandsnitt 

mot söder och hörnet. Parti ovanför fönstren i hörnet markerat med meander-

båge. Likaså är den södra fasaden markerad genom kraftiga omfattningar kring de 

fyra fönster som flankerar mittpartiet. Slät puts avfärgad i ljusgul kulör och på all 

dekor i svagt grått. 

 

Hela fasaden putsades om och avfärgades senast år 2000. Vid det tillfället notera-

des att fasaden varit avfärgad i både gult och grått och att det fanns omkring 20 

lager av oljefärger i dessa kulörer. 

 

Fönster: I det södra mittpartiets nedre botten spröjsade tvåluftsfönster med 

spröjsade överljus och i den övre våningen en spröjsad glasdörr flankerad av 

spröjsade tvåluftsfönster. Övriga fönster, förutom det i trapphuset och på hörn-

balkongen utgörs av kopplade tvåluftsfönster med överljus. Trapphusets fönster 

är fast och med tunn spröjs med en större ruta i mitten och halvmåneformat 

överljus. Två av de mindre rutorna är öppningsbara. Detta fönster är det enda 

Östra fasaden mot Södra Storgatan. 
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som bevarats i originalskick, övriga byttes 1987. Hörnbalkongens fönsterdörr har 

panel i nedre del och överljus. Samtliga fönster avfärgade i brunt och med put-

sade omfattningar. De tidigare fönstren utgjordes av korspostfönster utan mitt-

post och flera av dem hade troligen inåtgående innanfönster. 

 

Dörr/port: I den östra fasaden finns en ytterdörr nära hörnpartiet och en port 

längst i norr. Ytterdörren består av en lackad slät trädörr innefattad i en bred 

karm med överstycke. Större delen av dörrbladet, liksom överstycket, är smyckat 

med två arabeskmönstrade smidesgaller, avdelade med en smal mittpost. På insi-

dan är de skyddade med plexiglas. På själva dörren finns en oval skylt med hus-

numret och på den vänstra karmen brevinkast, dörrknapp, porttelefon, ringklocka 

och larmskylt. I den putsade dörrnischen intill ytterligare en porttelefon och två 

skyltar. Dörren ramas in av en profilerad putsomfattning som kröns av ett något 

utskjutande överstycke med plåttäckning och konsoler. Dörren har två trappsteg i 

granit och på den vänstra sidan en liten handledare i svartmålat smide med cirkel-

formad avslutning. 

 

Port bestående av en dörr och två smalare öppningsbara sidor och ett överstycke 

indelat i en nedre och en övre del. Såväl dörr som sidostycken har kvadratiska 

speglar med rosetter. Det nedre överstycket har samma indelning som dörrpartiet 

med ett bredare mittparti flankerad av två smalare med munblåsta glas i alla tre 

delar. Det övre stycket halvmåneformat med bladformad spröjsindelning och 

munblåst glas. De allra yttersta små glasen är blå. Detta parti av fasaden är något 

framdraget vilket bildar pilastrar till det profilerade överstycket. Diskret svart 

trycke och nytt lås.  

 

Tak och takavvattning: Flackt sadeltak med falsad skivtäckt plåt avfärgad i 

svart. Tre dekorativa keramikskorstenar från Höganäs bruk pryder den södra de-

len av taket. En plåtklädd skorsten i norr. Avvattning bestående av ståndrännor 

och stuprör med mjuka böjar och konformade vattkupor. Det övre omtaget på 

vattkuporna är avfärgade i svart likt taket och resten i gult likt fasaden. Stuprören 

är anslutna till dolda dagbrunnar under mark.  

Tak och avvattning byttes 1987. Stuprören hade tidigare skarpa vinklar och 

gick runt kalkstenslisten vid sockeln och inte igenom den likt idag. 

 

Skador: Det är främst den putsade sockeln som uppvisar skador i form av färg- 

och putssläpp, sprickor varav en del löper upp på den putsade fasaden samt ska-

dor efter klottersaneringar. En del färgsläpp på den nedre listen, som kan vara i 

sten. Den grågröna dekoren, främst balusterdockorna, är nedsmutsad. Fönster 

och tak är i behov av målning.  
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T. v: Huvudingångens port på östra fasaden. T. h: Ett av fönstren mot den östra sidan. Fönstren har inte fyra 
sidohängda lufter som de ursprungliga, de övre har slagits samman, fått mittspröjs och är överhängda. 

T. v: Undersidan av balkongen med de bärande volutformade konsolerna. T. h: Den södra sidan har fogad 
granitgrund, listverk av kalksten och balusterdockor i de nedre fönsterbröstningarna. 
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Gårdsfasad 

Fasad: Murad tegelfasad i kryssförband, gult skäckigt tegel. Teglet går ända ner 

till marken men har en ganska hög bröstning med avfasad kant. Fasaden är 

odekorerad så när som på de raka och svagt stickbågsformade fönster- och dörr-

valven. Ett stickbågsvalv finns även över portgången. Källaröppningen på den 

södra fasaden har gjorts om och har en bred putsad omfattning, likaså har fönst-

ret ovanför den en putsad omfattning. Den nedre våningen i den norra fasadens 

västra del, vid köksingången, är något indragen och dess avlastningsbalk har en 

putsad kant. Ovanför detta finns ett ommurat parti i ljusare tegel. Den övre delen 

av fasadlivet har flyttats fram, ett litet fönster har murats igen och två nya har 

tagits upp. Det ljusare teglet och fogarna avslöjar denna fasadförändring. 

 

Fönster: Gulmålade sekundära träfönster varav de flesta utgörs av spröjsade 

tvåluftsfönster och fönster av korspostmodell. Ett brett treluftsfönster finns vid 

köket och fyra smalare spröjsade enluftsfönster finns vid trappa och i utrymme 

intill kök. Ett fönster i den norra vinkelbyggnaden har spröjsad indelning med en 

stor ruta i mitten och mindre runt om. Källaröppningarna utgörs av ett enkelt 

fönster under köket i söder, de två mellersta har luckor i trä och den norra öpp-

ningen utgörs av en äldre järnlucka. Bakom en av träluckorna finns ett spröjsat 

fast fönster med plats för tre rutor. Det har samma indelning som ett överljus till 

trapphuset som kan ses på ett foto från 1987. På det kan man även se att det fun-

nits korspostfönster både med och utan spröjs i de nedre bågarna och spröjsade 

tvåluftsfönster. 

 

Dörrar/port: Dörrarna till både kök och trapphus i både den östra och den 

södra vinkelbyggnaden utgörs av vita moderna dörrar. Till källarnedgången i ös-

ter finns en dörr med stående brädpanel och till den norra källarnedgången en 

dubbelport med liggande brädpanel, båda avfärgade i brunt och med trappavsats 

i betong och handledare i svart rundstål. I själva portgången har det även suttit en 

dubbelport med fasettspeglar i de nedre delarna och stort parti med spröjsat glas i 

de nedre delarna. Den har under året målats men ännu inte hängts tillbaka. 
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Gårdsfasadens västra fasad.  

T. v: Gårdsfasadens norra fasad. Ursprungligen ska en del ha varit indragen i den övre våningen, senare har 
murlivet dragits fram och murats om varmed två fönster ersatt tre tidigare fönster. T. h: Portgången, sett från 
insidan, och till höger skymtar uppgången till huset. 
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Interiör – rumsbeskrivning 

Källare 

Det finns tre källarutrymmen varav den mellersta är tillgänglig från trapphallen 

och de andra två från källarnedgångar på gården. Här finns installationer och vat-

tenledningar, det första används för förvaring.  

 

Golv: Gjutet betonggolv i flera rum, storgatsten och klinker i ett par rum.   

 

Vägg: Putsade väggar avfärgade i rosa i den mellersta källaren och vitt i de andra.  

 

Tak: Putsade tak, avfärgade i vitt. Ett lågt utrymme har ett kryssvälvt tak i tegel. 

 

Dörrar: En äldre plankdörr och en slät pardörr, i övrigt saknas dörrar mellan 

rummen.   

 

Fönster: De flesta källaröppningar är förändrade, antingen genom att man satt in 

nya fönster så som mot gatan i öster, eller att de satts igen med ventilation eller 

med brädluckor. De förra mot öster har även invändiga luckor. En gjutjärnslucka 

finns i det nordvästra hörnet.   

 

Skador: Större delen av väggarna och särskilt de nedre delarna är kraftig skadade 

av saltutfällningar och vittring i putsen, troligtvis går skadorna djupare än så. 

Rum 101, nedre trapphall 

Golv: I den nedre delen kalkstensgolv med röda och grå kvadratiska plattor. Li-

ten trappa av kalksten med spårad ovansida leder upp till första våningen. Avsat-

sen har mönsterlagt golv med fris av viktoriaplattor i svart, grått, beige och rött. 

 

Golvsockel: Låg profilerad sockel, ådringsmålad i mörkbrun kulör för att efter-

likna enkel mahogny.  

 

Vägg: I den nedre trapphallen är väggarna marmorerade i gulgrönt som botten-

kulör. Det finns en något avvikande marmormålning i grönt runt dörren till källa-

ren. I resterande trapphall är väggarna marmorerade i ljusgrått med kvaderindel-

ning och rödmålade tunnar fogar. 

 

Taklist: I den nedre trapphallen finns en målad list i gråbrun kulör, imitationsmå-

lad för att efterlikna sten. Listen är delvis profilerad och i hörnen nedåtriktade, 

spetsiga och profilerade avslut. Den marmorerade trappans båda vangstycken är 

imitationsmålade på samma sätt. 
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Tak: I den nedre hallen trätak, marmorerat för att efterlikna vit marmor, även 

undersidan av trappan är marmorerad på detta sätt. Taket ovanför den första vå-

ningens avsats är putsat och dekorationsmålat med en grå kant, sedan en bred 

röd bård med en typ av meanderbåge i rött och guld med akantusblad i hörnen. 

Huvudmotiv mot ljus botten med stiliserade blad, urnor och fauner. En mindre 

takrosett i rött och guld, armatur i gjutjärn med tre armar. 

 

Dörrar: Utrymmet har åtta dörrar. En ytterdörr i mörkt lackat trä, med öpp-

ningsbart glas/plexi både i överljus och i dörrbladen (gjutjärn på yttre sidan). Till 

vänster, en halvtrappa upp, finns det en ådringsmålad enkeldörr med brevinkast i 

mörkbrun kulör med en låg spegel nertill och frostat strukturglas upptill. Dörren 

leder till ett teknikrum och har fyra trappsteg i trä. Dörren till källaren, snett mitt-

för ytterdörren, är en spegeldörr med mörkbrun ådringsmålning.  

Ovanför den nedre trappan en glasad pardörr med en låg spegel och ett 

stort etsat/frostat trådglas i de övre dörrbladen. Tre stora dubbla spegeldörrar 

med väl bearbetade överstycken, ådringsmålade i mörkbrunt som ska efterlikna 

mahogny. 

Till det övre trapploppet ett stort, nytt glasparti med glasdörr. 

 

Rum 101. T. v: Ytterdörren vid den nedre trapphallen. Kalkstensgolv, grönmarmorerade väggar och mahognyåd-
rade snickerier. T. h: Dörren en halv trappa upp intill ytterdörren kan ha tillkommit senare.  
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Övrigt: En grönmålad radiator på väggen intill ytterdörren. Handledare av rund-

trä. Längre upp en golvstående ljusgrå flänsradiator i hörnet. Bredvid en smatt 

med trägolv där det ursprungligen stått en kakelugn (numera dold av förhänge). 

 

Skador: Kalkstensgolvet är skadat av slitage och eventuellt fukt. Ytterdörren är 

något otät, hänger lite snett. Skador på väggen längst ner vid ytterdörren och runt 

radiatorn. Dörren till brandlarmcentralen har ett igensatt brevinkast, skador och 

synliga retuscheringar på övriga dörrar. Marmoreringen kring källardörren bör ses 

över. I det dekormålade taket en svag antydan till mörkare retuschering i ena hör-

net, troligtvis efter spricklagning. En del färg närmast hörnen har släppt. 

Rum 102, matsal 

Golv: Ekparkett med hexagonformad indelning som bildar ett stjärnmönster, 

uppbyggt av parallellogram och romber. En bred fris längs yttre kanten med in-

tarsia lagt i ränder av mörkare och ljusare trä/målat trä. 

 

Golvsockel/bröstning: Rummet har profilerad golvsockel, hög spegelbröstning 

samt en vägglist på konsoler, som utgör en helhet. Samtliga delar är imitationsmå-

lade i mörk ek. Sockel, bröstning och vägglist är sammanlagt 130 cm högt (sock-

eln är 30 cm hög likt övriga rum). 

 

Rum 101. T. v: Trappavsatsen till nedre botten vars golv är lagt med så kallade viktoriaplattor. T. h: Det 
kvadratiska taket är dekormålat i likhet med den övre trapphallen.   
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Vägg: Väggarna är täckta med en gyllenläderimiterande tapet i tjockare papper 

med guldpläterad botten och svulstigt mönster med frukt och blommor, avfärgat 

i dova toner i blått, gröngrått och rött. På vissa väggar finns det en tunn guldfär-

gad list mot vägglisten som döljer nubbarna vid tapetkanten.  

 

Taklist: Det löper en tunn guldfärgad list mot kassettaket mellan konsolerna. 

 

Tak: Kassettak med konsoler längs väggen och i varje kassett en förgylld 

äggstavslist. I knutpunkterna en rund eller äggformad dekoration i trä. Mittpartiet 

är putsat och ljusgråmålat med dekor av tunna linjer och stiliserat växtornament 

längs kanten. Ådringsmålning i ett mörkare fält och ett ljusare, ramar in fältet 

med växtornamentik och drakar i nyanser av grönblått och orange. Kassetterna är 

utformade på liknande sätt. En takrosett med palmetter mitt i fältet. 

 

Dörrar: Rummet har tre enkla spegeldörrar med fyra speglar, profilerade foder 

och överstycken till rum 105, 108 och 110. En dubbeldörr med ett överstycke till 

trappuppgången (rum 101). Samtliga ådringsmålade likt mörk ek. En lönndörr till 

ett litet förråd finns mot nordväst som leder till ett litet förråd. 

 

Kakelugn: Kakelugn med bred spisfront i svart marmor och stommen där-

bakom är murad och marmorerad. Plåtfront med luckor avfärgade i svart. 

Ovanpå denna finns en avsats och den övre delen är täckt av en förgylld spegel 

och ett väl bearbetat krön med rosetter, bladformer och akroterion, även det 

marmorerat i svart. Kakelugnen ryms inte riktigt inom golvfrisen vilket tyder på 

att den kan vara senare.  

 

Övrigt: En mörkbrunmålad golvstående radiator med dekoration på över- och 

underkanten på flänsarna.  

 

Ett litet förråd finns i det nordvästra hörnet bakom en lönndörr. Utrymmet har 

ett mönstrat linoleumgolv, en kvartstavslist både mot golvet och taket, ljusa väg-

gar, samt ljusa hyllor från golv till tak. 

 

Skador: Mindre slitage och glipor i parketten, samt dammiga ytor. Tapeten har 

troligtvis mörknat under åren, i övrigt är rummet i gott skick. En guldfärgad list 

som ska sitta nederst på tapeten saknas på vissa ställen.   
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Rum 102. T. h: Den praktfulla kakelugnen i svart marmor och front med guldspegel.  

Rum 102. T. v: En av spegeldörrarna som leder in till de omgivande rummen. T. h: Taket består delvis av 
kassetter med fint mönster med gripar och stiliserade blad, troligen utfört ovanpå ådringsmålning. 
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Rum 103 

Golv: Rummet har en fiskbensparkett i ek och en fris med mörkare kant löper 

runt hela rummet. Det finns en liten kvadrat av vit marmor i nordvästra hörnet.  

 

Golvsockel/ bröstning: Profilerad sockel, 30 cm hög och däröver låg bröstning 

med spegelindelning, båda ådringsmålade för att efterlikna mörkt trä. 

 

Vägg: Putsade väggar avfärgade i ljusbruna, mot det varmrosa hållet. Nedanför 

taklisten går en tunn målad linje i mörkare färg. Mellan detta rum och rum 102 

finns tre valvöppningar (tidigare fönster- och dörröppningar i fasaden) vars foder 

är marmorerade i mörkt orange som ska efterlikna italiensk marmor. 

 

Taklist: En ljusgrå taklist i stuckatur med palmetter, guldfärgade ornamentfält 

och äggstavslist. Ett hörn är mörkare, det har lämnats som referensyta vid en 

konservering av målerierna. 

 

Tak: Rummet har ett dekorationsmålat tak med växtornamentik, indelat i tre de-

lar varav de yttersta är mindre och likadana. Hela ytan är täckt av symmetriskt 

slingrande växtornamentik i olika brunbeiga toner, blått, rosa och guld, omring-

ade av gröngrå och blårosa linjer. Det stora mittpartiet har en friare komposition 

och har även ett brett ornament med guldfärgad bottenfärg. Bottenfärgen i mit-

ten är ljusare och hela partiet har troligen bättringsmålats någon gång då linjerna 

inte är lika skarpa här. En liten takrosett i ljusgrått.  

 

Dörr: En ådrad pardörr som leder till rum 104 med ett överstycke och två övre 

speglar av fasat glas. Dörren är ådrad som sockeln och bröstningen för att efter-

likna mörkare trä. Handtaget till dörr mot rum 104 saknas, se vidare under rum 

104. 

 

Fönster: Tre fönster med två stående sidohängda lufter och en liggande över-

hängd luft. Fönstren är dubbelkopplade och de yttre bågarna är spröjsade. Föns-

ter, nischer, fönsterbänkar och foder är ådringsmålade för att efterlikna mörkt trä.  

 

Övrigt: En vägghängd panelradiator i ljusbrun kulör i nordvästra hörnet. 

 

Skador: Små glipor och en del slitskador i parketten. I det nordvästra hörnet 

skador i vägg och golvlist. En del sprickor i väggen. Färgresning och slitskador på 

fönsterbrädorna. 
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Rum 103. Rummet tillkom 1897 efter att balkongen byggdes in (och en ny monterades på fasaden) och skiljer 
sig därför en del jämfört med det inre rummet. Bröstningen är lägre och de gamla fönster-/dörröppningarna 
gjordes om till marmorerade valvöppningar. 

Rum 103. Mittpartiet har troligtvis gjorts om någon gång då linjerna är ojämna här. T. h. ses en del av de två 
mindre partier vars skarpa och fina måleri med skuggverkan/dagrar bevarats. 
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Rum 104 

Golv: Rummet har en fiskbensparkett i ek och en nio cm bred fris med mörkare 

kant löper runt rummet, med undantag av längs östra väggen som byggts senare. 

 

Golvsockel: Profilerad golvsockel 26 cm hög, ådringsmålad i mellanbrun kulör. 

 

Vägg: Mörkröda fält med en brun list längs golv, hörn och kring de två dörrarna. 

En smal svartmålad list går mellan det mörkröda fältet och den bruna listen. 

 

Taklist: Väl bearbetad taklist i stuck, troligen monterad i färdiga längder, som är 

målad. Listen passar ej helt i alla hörn, det är en viss förskjutning vid ornamenten. 

Brun botten, rosa lister och gröna blomster med rosa rosor i relief. 

 

Tak: Tulpanbård i grönt och rött längs taklisten med fyra fält längs sidorna med 

blad- och blomstergirlanger. Fälten har olika sorters fåglar, bland annat duvor och 

talgoxar. I hörnen finns bladformationer med änglahuvuden med glansdagrar i 

rosa, beige och brutet vitt. Mittpartiet är ljusbeige med randning längs ytterkan-

terna. Två stora sprickor har retuscherats och det finns även en del mindre retu-

scher med ”randiga” penseldragna fält som gulnat. Takrosett med akantusblad 

och pålagt guld.  

 

Dörrar: Två dubbeldörrar med spegelindelning och profilerade foder, ådringsmå-

lade i mellanbrun kulör. Den som leder till rum 103 har två stora övre speglar av 

fasat glas och ett väl bearbetat handtag i mässing och bakelit (ett likadant har tro-

ligtvis suttit på andra sidan mot rum 103). 

 

Fönster: Ett dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter och en 

liggande överhängd luft med mittspröjs i den yttre bågen. Fönster, foder och 

fönsterbänk är ådringsmålade i samma kulör som golvsockel och dörrar. 

 

Övrigt: En golvstående, brunmålad radiator med bladdekor står under fönstret. 

En mindre marmorskiva hänger ovanför som en extra fönsterbräda. Väggen åt 

öster har tidigare haft två öppningar varav den ena ursprungligen lett till ett 

mindre rum/förråd. Både golvfrisens utseende samt sprickor i väggarna längs de 

tidigare öppningarna avslöjar detta. Takrosetten en senare men passande armatur.  

 

Skador: Golvsockeln har något krackelerad färg och i sydvästra hörnet är grund-

färgen blottad. Ådringsmålningen i fönsterkarmen krackelerar. Det finns en skada 

på nedre delen av glasdörren samt sprickor i ramarna/speglarna. På väggen mot 

norr har färgen släppt. I övrigt mindre skador. 
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Rum 104. I rum 104 har väggfälten även tidigare varit röda med bruna ramar, det visar en referensyta i det ena 
hörnet, dock även med en tunn meanderslinga. Dörrar och andra snickerier uppvisar mindre skador i form av 
färgbortfall.  

Rum 104. Dekormålat tak bevarat med fågelmotiv på alla sidor och en slingrande tulpanbård längs kanten.  
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Rum 105, blå rummet/biljardrummet 

Golv: Rummet har en fiskbensparkett i ek med en nio cm bred fris med en mör-

kare kant som löper runt hela rummet.  

 

Golvsockel: Golvsockel 26 cm hög, ådringsmålad i mörkbrunt, fyrkantslist i ek.  

 

Vägg: Tapet i nybarock med blå växtornamentik mot ljusblå botten. 

 

Taklist: Profilerad vit list med hålkälshörn samt en yttre smalare taklist som blivit 

lagad vid kabelintag vid dörr mot salongen.   

 

Tak: Vitmålad vävtapet i hålkäl och i tak. Vitmålad takrosett med bladdekor.  

 

Dörrar: Två spegeldörrar med fyra fyllningar, ådringsmålade i mörkbrunt. Mot 

köket har det ursprungligen funnits två dörrar varav en öppnats inåt rummet och 

den andra mot köket men endast fodret finns kvar. Köksdörren har ett äldre mäs-

singstrycke och dörren mot salen har nytt smäcklås, skylt och trycke. 

 

Fönster: Ett vitmålat dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter 

och en liggande överhängd luft med mittspröjs i den yttre bågen.  

Rum 105. 
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Kakelugn/öppen spis: Öppen spis i röd marmor i det nordvästra hörnet. 

Luckor av mässing, röd marmorplatta på golvet framför.  

 

Övrigt: Vit golvstående radiator med bladdekor. Två kraftiga rör går från radia-

torn längs väggen upp i hörnet av taket. 

 

Skador: Det finns en glipa mellan golv och dörr, troligen p g a att golvet satt sig. 

Rum 106  

Rummet består av två rum som bildats genom att mellanväggen mellan köket och 

det intilliggande östra rummet tagits bort och ersatts av en ny, rundad vägg. 

 

Golv och golvsockel: Laminat med ekparkettimitation. Låg, vit golvsockel. 

 

Vägg: Vitmålad vävtapet. 

 

Tak: I kök vitmålad vävtapet och i det andra rummet akustiska plattor. 

 

Dörrar: Det finns tre dörrar, en ny ytterdörr med fuskfyllningar, en spegeldörr 

med fyra fyllningar mot rum 105 samt en slät dörr mellan rummen. Dörrarna är 

vitmålade, på dörr mot rum 105 syns äldre mörkgrön färg under senare lager. 

 

Fönster: Det finns två fönster, varav ett är ett dubbelkopplat spröjsat trelufts-

fönster och ett är ett smalt spröjsat fönster med äldre innanfönster med blyglas. 

Det senare sitter fast med skjutregler upp- och nertill. Det finns även ett överljus i 

den nya innerväggen med fyra rutor och ett runt fönster med spröjs och fyra ru-

tor i den rundade väggen. 

 
Övrigt: Modern köksinredning med vita luckor, diskbänk och kylskåp. En golv-
stående äldre radiator är placerad nära ytterdörren och ytterligare två moderna 
radiatorer mot ytterväggen. 

 

Skador: Spegeldörren mot rum 105 har slitskador samt färgbortfall och dess 

mässingstrycke är i behov av rengöring.  

Rum 107  

Golv: Brunspräckligt plastgolv.  

 

Golvsockel: Golvsockeln är vitmålad, profilerad och 21 cm hög. 

 

Vägg: Väggarna är vitmålade, delvis putsade. Vävtapet på vägg mot rum 102. 
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Tak: Vitt modulinnertak med akustiska plattor. 

 

Dörrar: Två spegeldörrar med fyra fyllningar, en låst utan trycke mot trapphallen 

och en mot rum 102. Det finns varken dörr eller karm till rum 106. 

 

Fönster: Ett vitmålat dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter 

och en liggande överhängd luft med mittspröjs i den yttre bågen. 

 

Övrigt: Det finns en halvgammal radiator med flänsar.  

Rum 108, trapphall 

Trapphall som sträcker sig ner till en källardörr och upp till andra våningen, har 

utgjort trappa för tjänstefolk. 

 

Golv: Trappavsatser och trappa helt eller delvis belagd med plastmatta med alu-

miniumlister. På den nedersta delen är det endast sättstegen som är täckta, i övrigt 

syns den grönfärgade trappan.   

 

Golvsockel: På vissa delar en låg, profilerad (troligen ursprunglig) golvsockel.   

 

Vägg: Grovt putsad vägg, avfärgad i ljusgrönt. Själva trappans sidor är klädd med 

smal pärlspontpanel, även den avfärgad i ljusgrönt. Ett inbyggt skåp klätt med 

likadan panel finns på den nedre trappavsatsen. 

  

Dörrar: En källardörr i slät träfaner, en vit modern ytterdörr, en spegeldörr till 

rum 107, två spegeldörrar med fyra fyllningar till rum 208 (toalett) och rum 209 

(kök) och en smal mellandörr som leder ner mot källaren med enkla speglar, 

kammarlås och spröjsat överljus i mellanvägg av pärlspont.    

 

Fönster: Ett lågt överljus till ytterdörren som leder till gårdsplanen och ett smalt 

enluftsfönster med spröjs på den andra våningen.    

 

Övrigt: Själva trappan har ett enkelt mitträcke med kryssformade spjälor och 

rundad ledstång. Mot väggen finns olika varianter av ledstänger. Den nedre delen 

av trappan har sin mörkgröna originalfärg kvar, resten av trappan har målats i 

ljusgrönt. 

 

Skador: Den putsade väggen bör slätputsas och den nya ytterdörren ersättas.  
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Rum 108, trapphall som förbinder första och andra våningen och med utgång mot gården.  

T. v: Rum 109 som tidigare haft direkt förbindelse med matsalen, rum 102, och utgjort någon form av förråd. 
T. h: Rum 110 som numera utgör en korridor och två toaletter. I den södra väggen finns två luckor.  



 
Banckska villan 
 
 
 

48 

Rum 109  

Rummet har ursprungligen endast haft förbindelse med rum 102 och utgjort nå-

gon form av förråd.  

 

Väggar: Grågrönmålade fasta, platsbyggda, dekorerade hyllor och skåp. Omålad 

putsad vägg. 

 

Tak: Sänkt vitt modulinnertak med akustiska plattor. 

 

Dörr: En ny vit spegeldörr. 

Rum 110, korridor och toaletter 

Den L-formade korridoren har skapats av att man tagit en del av rum 109 och 

gjort ny förbindelse mellan rum 102 och 111 samt byggt två toaletter. 

 

Golv: Brunspräcklig plastmatta. 

 

Golvsockel: Profilerad golvsockel, ca 15 cm hög och vitmålad och en kvarts-

tavslist. 

 

Vägg: Putsade väggar, målade i en beige kulör. 

 
Tak: Vitt modulinnertak med akustiska plattor. 

 

Dörrar: Till förrådet och de två toaletterna finns nya vita spegeldörrar. Mot rum 

102 finns en äldre spegeldörr med fyra fyllningar som är vitmålad mot hallen. I 

hörnet av hallen finns en slät dörr med rektangulär nyckelskylt, svart trycke och 

ett spröjsat överljus. Dörröppningen till rum 111 saknar dörrblad. 

 

Fönster: Ett vitmålat dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter 

och en liggande överhängd luft med mittspröjs i den yttre bågen. Fönstret är del-

vis inbyggt i den ena toaletten, glaset i detta rum är frostat.  

 

Övrigt: Det finns två luckor på den södra väggen ovanför varandra varav den 

övre delvis byggts in av taket. Toalettinredning från senare tid, pärlspontpanel på 

ena väggen utgör en rest från en äldre inredning. 
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Rum 111  

Golv: Sekundärt mörkbrunt brädgolv. 

 

Golvsockel: Golvsockeln är 30 cm hög, ådringsmålad i brunt. 

 

Vägg: Putsade väggar avfärgade i bruten vit kulör med en ljusgrå bård runt hörn 

och dörrar. Det finns rester av grön tapet bakom kakelugnen. 

 

Taklist: Taklisten är bred och profilerad med hålkäl, målad i vitt. 

 

Tak: Rummets tak är vitputsat. En vit takrosett i takets mitt, den har blivit över-

målad så att reliefen blivit svår att urskilja. 

 

Dörrar: Två pardörrar med spegelindelning och en mindre dörröppning, med 

foder, ådringsmålade i brun kulör. Dörr till rum 112 har nytt trycke, dörr mot 

trapphallen (rum 101) har nytt mässingstrycke med skylt och i dörröppningen till 

korridoren (rum 110) är dörrbladet borttaget. 

 

Fönster: Två rosamålade dubbelkopplade fönster med två stående sidohängda 

lufter och en liggande överhängd luft. 

 

Kakelugn/öppen spis: Kakelugn i vitt kakel med list nedtill och grå kalkstens-

platta framför. Krön med festonger och längst upp medaljong med älskande par.  

 

Övrigt: En golvstående vit flänsradiator. 

Rum 112 

Golv: Sekundärt mörkbrunt brädgolv. 
 
Golvsockel: Golvlisten är profilerad, ca 30 cm hög och målad i brunt. 
 
Vägg: Putsade väggar avfärgade i bruten vit kulör med en ljusgrå bård runt hörn 
och dörrar.  
 
Taklist: Bred profilerad taklist, målad i vitt. 
 
Tak: Vitmålat tak med rundad hålkärlsform. Vitmålad takrosett. 
 

Dörrar: Två pardörrar med spegelindelning och foder, ådringsmålade i brunt. 

Båda dörrarna har nya trycken, den mot trapphallen har ett igensatt brevinkast. 
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Rum 111. Rum 111 och 112 är utformade på liknande sätt med senare tillkommet brädgolv, ljusa väggar, 
ådringsmålade dubbeldörrar och vita kakelugnar. Rummen har troligen från början utgjort kontor/mottagning. 

Rum 112. 
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forts rum 112: Fönster: Tre fönster, ett mot gården och två mot gatan. Två rosa-

målade dubbelkopplade fönster med två stående sidohängda lufter och en lig-

gande överhängd luft. Fönstret mot gården har en sidohängd luft med spröjsad 

yttre båge. 
 
Kakelugn: En kolonnspis med vitt kakel, sockel med ornament och ett övers-
tycke i korintisk stil. 
 
Övrigt: En vit, golvstående radiator. En mörkare färg syns under senare färgla-
ger. 
 
Skador: Sockeln och dörrarna är bättringsmålade med en för tjock färg, i övrigt 
slitskador. En del sprickor och färgsläpp på väggarna. 

Rum 113, trapphall 

Trapphall som leder ner till portgången och sträcker sig upp till vinden. Dörren 

till rum 112 har troligen utgjort ingång till mottagning/kontor. 

 

Golv/trappa: Trappstegen i den nedre delen är täckt med plastmatta, i den allra 

översta delen närmast vinden är trätrappan och dess spindel synlig och avfärgad i 

grönt vilket troligen är originalfärgen. Vangstyckenas sidor är i den nedre delen 

vitmålad och i den övre grön. 

 

Vägg: Grovt putsad vägg, avfärgad i ljusgrönt. Själva trappans sidor är klädd med 

smal pärlspontpanel, även den avfärgad i ljusgrönt. Ett inbyggt hörnskåp finns på 

den andra våningens avsats. 

 

Tak: Undersidan av trappan är delvis täckt med samma material som väggarna. 

 

Dörrar: En pardörr med spegelindelning till rum 112, en enkeldörr med fyra 

fyllningar och spröjsat överljus intill trappan upp till vinden. Båda är ådringsmå-

lade i brun kulör mot den lilla trapphallen och den senare är avfärgad i svagt 

ockra på andra sidan. Överljuset har fyra rutor med etsade glas. I portgången 

finns en vit ny ytterdörr och till andra våningen, rum 212, finns en spegeldörr 

med fyra fyllningar. 

 

Fönster: Tre dubbelkopplade sidohängda fönster med två lufter och fönsterbän-

kar i trä, avfärgade i vitt. 

 

Övrigt: Ledstänger av rundträ med mörk bets.  
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Rum 113. T. v: Trapphallen sett från uppgången från portgången. T. h: Spegeldörren med etsat glas i överljuset, 
sett från andra sidan. 

Rum 113. Bakom dörren (längst upp) leds man vidare upp till vinden. Längst upp finns den äldre avfärgningen 
på trappan kvar. 



 
Banckska villan 

53 

Rum 201, övre trapphall 

Golv: Trapporna och vilplanet är av träplank med imitationsmålning i vit mar-

mor. Mattan på trapporna är tejpade och fastskruvade mot underlaget. På den 

översta våningen linoleummatta i huvudsakligen brunröd kulör med mosaik-

mönster och fris, liknande mönster som det som finns på bottenplanet.  

 

Golvsockel: I trappan en låg golvsockel, målad med samma vita marmorering 

som vilplanet och trappan. På andra planet en 28,5 cm hög golvsockel, profilerad, 

och marmoreringsmålad med grå bottenfärg.  

 

Vägg: Putsade väggar marmorerade i ljusgrått med kvaderindelning som marke-

ras med tunna röda fogar. Själva bjälklaget mellan våningarna markeras med av-

långa fält med terrazzomålningar. Trappans sida utgörs av en gråmålad plank-

vägg.  

 

Taklist: En bred list som utgörs av två ljusa monokroma bladlister och däremel-

lan en arkitektoniskt uppbyggd list med guldornament och en bladstav i guld. 

 

Tak: Taket är putsat och dekorationsmålat med en grön kant längst ut, följd av en 

bred röd bård med en typ av meanderbåge i rött och guld med akantusblad i hör-

nen. Huvudmotiv mot ljus botten med stiliserade blad, urnor och fauner. En 

takrosett med akantusblad. Mässingskrona med fem armar. 

 

Dörrar: Mot rum 202 en stor pardörr med spegelindelning likt de på nedre plan, 

(fast denna har en stor spegel i mitten och två små nertill). Mot rum 210 en 

pardörr med en låg spegel nertill och spröjsad överdel med 30 rutor i varje dörr-

blad. Båda dörrar har likadana överstycken som de tre stora dörrarna på nedre 

plan, väl bearbetade i nyrenässansstil. Dörrar och överstycken är ådringsmålade i 

brunt för att efterlikna ek. 

 

Fönster: Ett originalfönster i trapploppet. Fönstret är dubbelkopplat och har en 

sidohängd nedre del och en övre rundbågsformad som öppnas nedåt. Fönstret 

har en tunn spröjsindelning men också blyinfattat glas med både målat och färgat 

glas. Huvudmotivet, en manlig riddare/betjänt, omges av stiliserade bladmönster. 

 

Övrigt: Räcken med marmorerade och svarta svarvade stolpar, överstycken i ek. 

En radiator, grå med ny termostat, står på golvet, bladformer nertill och upptill.  
 

Skador: På väggen i trapploppets hörn lossnad färg. På dörrspeglarna och på den 

marmorerade golvsockeln finns mindre mekaniska skador där färg lossnat.  
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Rum 201, övre trapphallen. T. h: Glasmålningen är det enda fönstret som finns kvar i original och det utgör 
en viktig del i trapphallens inredning. 

Rum 201, övre trapphallen. 
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Rum 202, festsalen/herrummet 

Golv: Ekparkett lagt i kvadratiskt mönster med stavar. En bred fris längs kanten 

med intarsia lagt i ränder av mörkare och ljusare trä/målat trä.  

 

Golvsockel/bröstning: 28 cm hög profilerad sockel i en varm, ljus gråbeige ku-

lör och däröver en låg bröstning i samma kulör och med gulddekor. Delar av 

sockeln utgör basen till pilastrarna som delar in rummet och skjuter ut från reste-

rande sockel och bröstning. På pilastrarna utskjutande, fasade speglar och på res-

terande bröstning inskjutande speglar. 

 

Vägg: Fält med tapet av gyllenläderimitation med medaljongmönster, avfärgat i 

grönt, gult och guldfärg, inramade av ett rött och ett grönt fält och guldlister. Pi-

lastrar i mörkgrön marmorering, inramade med guldlister och har joniska kapitäl.  

 

Taklist: Övergång mellan vägg och tak är indelad i flera fält varav den nedersta är 

en marmorerad list, däröver följer en bladdekor på guldfärgad botten och sedan 

en rad olika lister i olika färger och guldfärg.  

 

Tak: Putsat och dekormålat tak med stort ljust fält i mitten omgivet av ett väldigt 

detaljerat motiv av slingrande blad och puttis i beigetoner, grönt och blått. Stor 

takrosett med en takkrona av kristall. 

 

Dörrar: Fyra pardörrar varav den till rum 206 har dubbla dörrar. De till rum 201 

och 206 är spegeldörrar med guldlister och överstycken med bladornamentik och 

krönt av akroterier. Till rum 204 och 205 spegeldörrar med spröjs och fasade 

glas. Dörrarna är avfärgade i samma beigegrå kulör som sockeln.  

 

Kakelugn: Svart kakelugn med spegel bestående av sten och tegel/keramik. En 

lägre del av svart sten med inslag av marmor och en övre del vars framsida är 

täckt av en spegel med guldförgylld ram. Spegeln är krönt av kraftigt utskjutande 

list med en akroterion. Spisöppning i mässing.  

 

Övrigt: Två äldre radiatorer med ornament, målade i vitt, står på golvet. 

 

Skador: Färgresningar och bortfall på huvudsakligen pilastrarna. Små sprickor 

och färgresningar i färgfälten kring tapeten. Rummet är generellt dammigt och 

smutsigt och i behov av varsam rengöring. De murade sidorna på kakelugnen har 

blivit målade med blank färg, resten är målat i matt vilket ger ett fläckigt intryck. 

Parkettens intarsia har lossnat vid rum 204, i övrigt partiella sprickor och slitska-

dor.  
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Rum 202, festsalen. Större delen av rummet upptas av ett möblemang med ett stort runt bord och stolar. T. h. ses 
dörren till rum 206.  

Rum 202, festsalen. T. v: Den praktfulla kakelugnen. T. h: på Pilastrarna och andra målade detaljer har 
färgen släppt. 
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Rum 203 

Rummet var från början en balkong som 1897 blev inbyggd och inredd. 

 

Golv: Ekparkett lagd i kvadratiskt, fyrkantigt mönster, fyra små kvadrater bildar 

en stor kvadrat. Det finns en fris med en mörkare kant som löper längs rumskan-

ten. Markeringar med marmorplattor har lagts vid de inre kolonnerna i det nord-

västra och i det nordöstra hörnet. Mellan valven finns en fiskbensparkett. 

 

Golvsockel: Golvsockeln är profilerad, ca 25–27 cm hög, i ljusgrå kulör och lö-

per även runt valvpelarna.  

 

Vägg: Väggarna är slätputsade och vitmålade. Valven har dekor runt hela ytan, 

från sockel till sockel. Pelarna har en gröngrå kulör, det är också bottenfärgen på 

dekorationsmålningarna. Ornamenten har en ljus färgsättning i varm beige, ljus-

grå och guld. På den nordvästligaste pelaren har en bit av originaldekoren sparats.  

 

Vägglist: Runt och mellan valven löper en profilerad list i ljusgrå kulör med 

guldkant.  

 

Taklist: En guldstavslist med ljusgrå bottenfärg fungerar som taklist mellan väg-

gen och kassetterna.  

 

Tak: Rummet har ett kassettak med ramar av trä och putsade fält. Träramarna är i 

ljusgrått med lister och äggstavslister i guld. I fälten växtornament målade med 

blågrå, grå, gröna och gula toner. 

 

Dörrar: Pardörren till balkongen har ett halvmåneformat överljus ovanför dörr-

öppningen. Dörren är en ramverksdörr med slät, enkel fyllning på nedre delen av 

dörren samt ett stort spröjsat glasparti i den övre delen. Dörren och den profile-

rade listen runt dörren är målad med samma ljusgrå kulör som övriga snickerier i 

rummet.  

 

Fönster: Balkongdörren flankeras av två fönster med halvmåneformade överljus. 

Dubbelkopplade, sidohängda tvåluftsfönster med spröjsade yttre bågar. Fönstren 

och den profilerade listen runt dessa är målade med samma ljusgrå kulör som 

övriga snickerier i rummet.  

 

Skador: Dekorationsmålningarna har färgresningar och en del färgbortfall parti-

ellt över hela ytan. Dessa skador är värre i överdelen av valvet. Det finns en del 

sprickor i taket. 
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Rum 203. Genom öppningarna får den inre festsalen, rum 202, sitt dagsljus. T. h: Kassettaket med putsade och 
dekormålade fält. 

Rum 203. T. v: Dekoren i valven sitter löst och håller på att släppa. T. h: En referensyta på pelarnas sidor har 
sparats, i övrigt är väggarna målade i monokromt gröngrått. 
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Rum 204 

Golv: Ekparkett lagd i kvadratiskt mönster där fyra små kvadrater bildar en stor 

kvadrat. En bred fris längs rumskanten med intarsia lagt i ränder av mörkare och 

ljusare trä/målat trä. Det finns en platta i grå marmor framför kakelugnen. 

 

Golvsockel: Profilerad golvsockel, 29 cm hög, målad i rosa kulör. 

 

Vägg: Putsade väggar i brutet vitt med breda, gråmålade bårder längst ner, i 

hörn, mot taklisten och kring fönster. En ruta med originalmålningen finns spa-

rad till vänster om fönstret. 

 

Taklist: Taklisten är beigebrun, profilerad och rundad.  

 

Tak: Putsat och dekormålat tak med åttkantigt huvudmotiv. Utanför denna form, 

i hörnen motiv av instrument, i övrigt likt de övriga rummen dekor av växtorna-

ment och urnor i milda färger med ett mer monokromt och ljust mittparti. 

Takrosett utformad med akantusblad och palmetter.  

 

Dörrar: Det finns två pardörrar i rummet, en leder ut mot balkongen och en till 

festsalen. Dörren till balkongen har ett ovanhängt fönster med mittspröjs i den 

yttre bågen och själva dörren är en ramverksdörr med slät, enkel fyllning på nedre 

delen samt ett stort glasparti i den övre delen. Dörren mot festsalen (rum 202) 

utgörs av en helglasad pardörr med spröjs och små rutor med fasade glas. Dörrar 

med foder är avfärgade i samma rosa kulör som golvlisterna.  

 

Fönster: Ett dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter och en 

liggande överhängd luft. Fönster och foder avfärgade i samma rosa kulör som 

dörrarna och golvlisterna. 

 

Kakelugn: Kolonnspis av kakel målad i en varmbeige kulör. Det finns vissa res-

ter av en ljusare färg samt en blå färg. Nedtill är färgen något avskavd och det 

finns en omålad skarv mellan den nedre och övre delen av kolonnspisen.  

 

Övrigt: Mässingskrona med droppformade glaskulor och radiator under fönstret. 
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Rum 204. T. v: Rummet har en liten smatt innanför den spröjsade dörren, enligt ursprunglig ritning har det stått 
en kakelugn här. T. h: Den påkostade (och målade) kakelugnen. 

Rum 204. T. v: Takdekoren med instrument i hörnen, i bild ovanför kakelugnen en lyra. T. h: En referensyta 
med äldre/ursprungligt måleri på väggen intill fönstret har sparats. 
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Rum 205 

Golv: Ekparkett lagd i kvadrater med flätat mönster inuti, fris längs kanten med 

intarsia lagt i ränder av mörkare och ljusare trä/målat trä. 

 

Golvsockel/ bröstning: Profilerad golvsockel, 28,5 cm hög, gråmålad.  

 

Vägg: Putsade väggar avfärgade i brutet vitt med varmgrå breda bårder längst 

ner, i hörn, mot taket och kring fönster. Bårderna ramas in av smala listverk med 

intag för rosetter i hörnen, målat i samma varmgråa färg som bårderna.  

 

Tak: Vit vävtapet med hålkäl som fortsätter en bit ner på väggen. 

 

Dörrar: Två pardörrar, en inre och en mot festsalen. Den inre har rombformade 

fält och mässingstrycke och är vitmålad. Den yttre mot festsalen är en helglasad 

pardörr med spröjs och små rutor med fasade glas. Det finns även en lönndörr 

som leder till ett förråd (rum 206a) mellan detta rum och rum 206. 

 

Fönster: Ett dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter och en 

liggande överhängd luft. Fönster och foder målade i samma ljusgråa kulör som 

dörrarna och golvlisterna. 

 

Övrigt: En ny vit radiator har nyligen ersatt ett äldre som läckte. 

Rum 206 

Detta rum har förändrats sedan huset uppfördes genom att badrummet i det 
nordvästra hörnet tagits bort och väggen vid det nordöstra fönstret flyttats ut. 

 

Golv: Fiskbensparkett i ek med mörkare fris runt rummet och kakelugnsplattan. 

 

Golvsockel: Profilerad golvsockel, 25 cm hög och målad i ljusgrått. 

 

Vägg: Väggarna är målade i brutet vitt med breda, blå bårder som löper ovanför 

sockeln, i hörn och mot taket. 

 

Tak: Vit vävtapet med hålkäl, neddraget tak. 

 

Dörrar: Det finns fyra dörrar, varav en pardörr med spegelindelning som leder 

vidare till rum 202 (i dörröppningen till detta rum finns det dubbla dörrar), två 

spegeldörrar på den södra sidan, varav en leder till ett städskåp och en till ett för-

råd (206a och b) med kontakt till rum 205 samt en slät wc-dörr på den nordöstra 

sidan. Alla dörrar, inklusive foder, är målade i ljusgrått.  
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Rum 205. Rummet har både en yttre glasad dörr mot rum 202 (t. v.) och en inre dörr (t. h). I den lilla smatten 
mellan dörrarna har det troligen stått en kamin, det finns fortfarande en rundad nisch kvar. 

Rum 205. T. v: Bårderna avslutas med lister och har rosetter i hörnen. T. h: Garderobsdörr som leder till ett litet 
förråd (206a) mellan rum 205 och 206. 
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forts. rum 206: Fönster: Två dubbelkopplade fönster med två stående sidohängda 

lufter och en liggande, överhängd luft. De är målade i samma ljusgråa kulör som 

dörrarna och golvlisterna. 

 

Kakelugn: Grågrön, bred kakelugn med en bladslinga målad i guld på framsidan. 

Vindruvsklasar och akantusblad längs upp på krönet. 

 

Övrigt: Vita, äldre radiatorer under fönstren med profilerade flänsar. 

Rum 206a, förråd 

Rummet är ett genomgångsrum mellan rum 205 och 206. 
 
Golv och golvsockel: Plastmatta, profilerad golvsockel, ca 7 cm hög och målad i 
ljusgrå kulör och en kvartstavslist. 
 
Vägg och tak: Putsade väggar, målade i ljusgrått, en av väggarna utgör 
pärlspontsvägg till liten garderob med slät dörr av masnoit. Vitmålat tak. 
 
Dörrar: se rum 205 och 206. 

Rum 206b, städ 

Golv och golvsockel: Brun latex-/linoleummatta och profilerad golvsockel, ca 7 

cm hög och målad i ljusgrått 

 

Vägg och tak: Putsade väggar målade i ljusgrått, en av väggarna är en brädvägg, 

det finns hyllor på två av väggarna. Vitmålat tak. 

 

Dörr: se rum 206. 

 

Skador: I putsen på väggarna finns sprickor och putsbortfall och äldre lagningar. 

Det finns även sprickor i innertaket. 

Rum 207, toalett 

Golv: Brunspräcklig plastmatta. 
 
Vägg: Putsade, vitmålade väggar. 
 
Tak: Vitt modulinnertak med akustiska plattor. 
 
Dörr: se rum 206. 
 
Övrigt: Toalettinredning med wc, kaklat parti mellan tvättställ och spegel.  
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Rum 206. T. v: Rummet har gjorts större genom att ett badrum tagits bort och att ytterväggen delvis flyttats ut. 
T. h: Det finns både en inre och en yttre dörr mot rum 202. Dörren som skymtar t. h. går till ett städutrymme. 

Rum 206. T. v: Kakelugn med fin gulddekor och värmehylla samt dörr till rum 206a, förråd. T. h: Rum 206a. 
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Rum 208, toalett 

Golv: Brunspräcklig plastmatta. 

 

Vägg: Putsade, vitmålade väggar. 

 

Tak: Vitt modulinnertak med akustiska plattor. 

 

Dörrar: En vit spegeldörr. 

 

Fönster: Ett vitt, dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter och 

en liggande överhängd luft. Frostade glas i de inre bågarna. 

 

Övrigt: Toalettinredning med wc, kaklat parti mellan tvättställ och spegel. 

 

Skador: Putsen bakom toalettstolen har lossnat. 

Rum 209, kök 

Det nuvarande köket har gjorts större genom att en del av den gamla korridoren 

och ett förråd intill tagits i anspråk. 

 

Golv: Brunspräcklig plastmatta. 

 

Golvsockel: Enkel vitmålad golvsockel. 

 

Vägg: Putsade och vitmålade väggar. 

 

Taklist: En enkel, vit taklist. 

 

Tak: Putsat och vitmålat tak. 

 

Dörrar: Det finns en spegeldörr med fyra fyllningar avfärgad i vitt mot trapphal-

len bakom köket, samt en dörröppning utan dörr till rum 210. 

 

Fönster: Det finns ett smalt dubbelkopplat fönster med spröjs och ett lite lägre 

dubbelkopplat tvåluftsfönster med spröjs, båda är vitmålade. 

 

Övrigt: Rummet har en modern köksinredning, med vita luckor och en diskbänk 

längs ytterväggen. På den motstående sidan finns ett vitt överskåp från omkring 

1950 med skjutluckor i den nedre delen. 
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Rum 209, kök. T. v. sett mot trapphallen och t. h. delen närmast rum 210. 

Rum 210. 
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Rum 210 

Golv: Sekundärt, laserat trägolv. Grå marmorplatta i det nordvästra hörnet. 

 

Golvsockel: Profilerad, golvsockel, målad i rosa kulör. 

 

Vägg: Putsade väggar målade i väggfält i beigerosa med lilarosa lister längs golv-

sockel, tak, vägghörn och kring dörrar. 

 

Tak: Vitmålat innertak med synliga, inklädda bjälkar. 

 

Dörr: En pardörr som går ut till trapphuset med spröjs och små glasrutor, nedre 

delen har spegel. Äldre mässingstrycke med oval skylt. En pardörr med spegelin-

delning som leder in till rum 211. En dörröppning med dörrkarm och gångjärn 

utan dörr in till köket, rum 209. Alla dörrar har profilerade foder och är målade i 

samma rosa kulör som sockel och fönster. 

 

Fönster: Två rosamålade, dubbelkopplade fönster med två stående sidohängda 

lufter och en liggande överhängd luft, profilerade foder och fönsterkarm. 

 

Övrigt: På marmorplattan en golvstående radiator. 

Rum 211 

Golv: Sekundärt, laserat trägolv. Grå marmorplatta i det sydvästra hörnet. 

 

Golvsockel: Profilerad, golvsockel, målad i rosa kulör. 

 

Vägg: Putsade och målade väggar i beige kulör. 

 

Taklist: En profilerad vitmålad taklist. 

 

Tak: Vitmålad, vävtapet i tak. En vit takrosett vars mönster är svår att urskilja. 

 

Dörrar: En pardörr mot rum 210 med spegelindelning och en enkel spegeldörr 

med fyra fyllningar till rum 212. Båda dörrar har profilerade foder och är målade i 

samma rosa kulör som sockel och fönster. 

 

Fönster: Två rosamålade, dubbelkopplade fönster med två stående sidohängda 

lufter och en liggande överhängd luft, profilerade foder och fönsterkarm.  
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Rum 212 t. v. och rum 213 t. h. 

Rum 211. 
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Rum 212 

Golv och golvsockel: Brunspräcklig plastmatta, en låg profilerad golvsockel må-

lad i rosa och en kvartstavslist.  

 

Vägg: Putsade väggar målade i brutet vitt. Ett inbyggt litet förråd med krönlist 

vid fönstret.  

 

Tak: Vitmålat. 

 

Dörrar: Fyra rosamålade dörrar varav en slät förrådsdörr och två spegeldörrar 

med fyra fyllningar till rum 211 och 113, trapphallen. Den fjärde dörren leder till 

rum 213.  

 

Fönster: Ett tvåluftsfönster med spröjs och fönsterkarm, målat i rosa. 

 

Skador: Färgresningar i tak. 

Rum 213 (förråd) 

Golv: Rummet har en brunspräcklig plastmatta.  

 

Vägg: Putsade väggar målade i ljusbrun kulör. 

 

Tak och taklist: Putsat och vitmålat tak med en profilerad, vit taklist och en liten 

takrosett. 

 

Dörrar: En enkel spegeldörr. 

 

Fönster: Ett rosamålat, dubbelkopplat fönster med två stående sidohängda lufter, 

en liggande överhängd luft, profilerat foder och fönsterkarm. 

 

Kakelugn: En kolonnspis med vitt kakel, sockel med ornament och ett övers-

tycke i korintisk stil. 

 

Övrigt: En flerarmad mässingsarmatur. 

 

Skador: Kakelugnen är delvis dold av hyllförvaringen som står kloss intill den. 
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Vind 

Vinden nås från portgången och trapphallen i norr, rum 113. Vinden är oinredd, 

bortsett från ytan närmast trappan där det finns ett förråd med plankväggar. 

Vindsgolvet är isolerat med glasfiber och i golvens mitt är det lagt plank att gå på. 
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Bilaga - planritningar 

 

 

Banckska villan, bottenplan med rumsnumrering för gällande vård- och underhållsplan. Ändringar i plan-
lösningen har skett i rum 106 och 109-110 sedan ritningen upprättades 1987. 

Banckska villan, ovanvåning med rumsnumrering för gällande vård- och underhållsplan. Ändringar i plan-
lösningen har skett i rum 209 sedan ritningen upprättades 1987. 
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