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INLEDNING
Objekt: Sparbankshuset, Ulricehamns sparbank
Fastighetsbeteckning: Tullen 1
Gatuadress: Boråsvägen 2
Sparbankhuset i Ulricehamn uppfördes 1963 och består av två ursprungliga volymer: Högdelen hus A,
lågdelen hus B. Hus C tillbyggdes senare. Byggnaden är upptagen i projektet Moderna monument –
från vardagligt till storlaget. Bebyggelse i Västra Götaland 1930–1980 som ett exempel på en
representativ och välbevarad byggnad från epoken. Byggnaden klassas som särskilt kulturhistoriskt
värdefull och omfattas som sådan av förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen, utöver det
generella varsamhetskravet.
I Ulricehamn pågår nu stadsutveckling med planprogram för stadsdelen Bronäs, Marknadsplatsen
och entré Ulricehamn. En ny tydlig axel ska tillskapas från den nya stadsdelen Bronäs till stadens
centrum och gågatan. En avsiktsförklaring är tecknad mellan banken och kommunen gällande
kvarteret Tullen och kommunens intilliggande fastighet Bogesund 1:86 med innebörden att parterna
tillsammans ska verka för att de angivna fastigheterna ska ges förutsättningar för ny bebyggelse med
bostäder, verksamhetslokaler och parkering. Banken upplåter den yta som idag är bebyggd av hus C
till en ny framtida byggnadsvolym. Vidare ämnar banken skapa förutsättningar för att flytta
sparbankshusets huvudentré från ursprungligt läge mot Bogesundsgatan till att vetta mot
Boråsvägen och det nya stråk som planerad ny axel (ovan) innebär. Ändringen omfattar till- och
ombyggnad i markplan. Planerna sammanfaller också med en planerad interiör ombyggnad.
Ulricehamns sparbank har gett Lindholm Restaurering AB i uppdrag att ta fram en kulturhistorisk
beskrivning av Sparbankshuset. Beskrivningen ska utgöra ett kunskapsunderlag för bevarande och
utveckling av byggnaden samt för detaljplaneprocessen.

Innehåll
Den antikvariska utredningen kommer att innehålla följande:
-

Genomgång av förutsättningar (gällande lagstiftning och kulturhistorisk klassning, pågående
planarbete).
Historisk beskrivning av Ulricehamns sparbank. Översiktlig förändringshistorik.
Inventering och dokumentation av byggnaden (hus A och B) inklusive dess relation till direkt
omgivande miljö. Fokus exteriör.
Översiktlig beskrivning av befintlig kulturmiljö. Redogörelse för vad som är original respektive
förändrat. Fokus exteriör.
Analys och bedömning av Ulricehamns sparbanks kulturvärden genom identifikation av
kulturmiljöns karaktärsdrag och kulturhistoriska kvaliteter.
Riktlinjer för bevarande och utveckling av Ulricehamns sparbank.

Då interiören är kraftigt förändrad sedan uppförandet behandlas endast byggnadens exteriör.
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GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH KULTURHISTORISK KLASSNING
Riksintresse
Sparbankhuset ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Ätrans dalgång [P 49]:
Motivering:
”Dalgångsbygd som haft stor betydelse för kommunikationer och kulturimpulser
mellan Syd- och Mellansverige som bl. a kommit till uttryck i Ulricehamns medeltida
stadsbildning och som genom ett rikt innehåll av bl. a fornlämnings-, by- och
herrgårdsmiljöer avspeglar ett mycket långt kontinuerligt landskapsutnyttjande
sedan stenåldern. (kommunikationsmiljö, stadsmiljö). ”
Uttryck för riksintresset:
”Rika fornlämningsmiljöer med lämningar från samtliga förhistoriska perioder
bestående av boplatser, gravar, hällristningar, fossil åkermark, hålvägar, runstenar
och fornborgar mm, kyrkomiljöer med medeltida kyrkor, bymiljöer med outskiftad
bebyggelse och välbevarade byggnader, agrarhistoriskt intressant odlingslandskap
med ängs- och hagmarker, äldre vägstrukturer, herrgårdsmiljöer vid Näsboholm och
Källebacka. Ulricehamns stadskärna med i huvudsak medeltida gatunät och
torgbildning med medeltida kyrka och rådhus från 1789 samt småskalig bebyggelse
från 1700-och 1800-talen. Utvidgningsområde från tiden kring sekelskiftet 1900 med
terränganpassat planmönster och stora villor.”
Sparbankshuset omfattas inte av nämnda riksintresseutryck.1

Moderna Monument
Moderna Monument är ett delprojekt i projektet Moderna Västra Götaland som initierades av
museiorganisationer och Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2008. Delprojektet startades för att ge en
överblick av länets bestånd av moderna byggnader och dess kulturhistoriska värden. I skriften
Moderna monument – från vardagligt till storlaget. Bebyggelse i Västra Götaland 1930–1980 visas
exempel på några av de mest representativa och välbevarade byggnaderna från epoken. Samtliga av
byggnaderna uppfyller kriteriet ”särskilt kulturhistoriskt värdefull från kulturhistorisk synpunkt”
enligt plan- och bygglagen. Sparbankshuset är utpekat i denna handling med motiveringen att
byggnaden utgör ett tidstypiskt exempel på 1960-talets centrumanläggningar.2

1

https://www.raa.se/publicerat/varia2012_19.pdf
Carlsson, Carina (red.) (2016). Moderna monument - från vardagligt till storslaget: bebyggelse i Västra Götaland 1930 1980. [Vänersborg]:
2

4

Källa: Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram, 2002

Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram
Sparbankshuset omfattas i Ulricehamns kulturmiljöprogram under rubriken ’Områden i staden’.
11 områden har valts ut för deras egenskap att karaktärisera vad som är typiskt för just Ulricehamn.3
”8. TULLEN
1960-tal
I början av 1960-talet flyttade Ulricehamns Sparbank från Järnvägstorget till
Lilla Torget. De svenska sparbankerna hade då inlett ett utbyggnadsskede. Det
nya Sparbankshuset i Ulricehamns, uppfört 1964–65, ritades av Sven Vejde som
var anställd vid Sparfrämjandets arkitektkontor. Modernismens principer
präglar byggnadens geometriska kroppar. Det högre huset har två skivor vilka är
inbördes förskjutna i höjd och sidled för att understödja den vertikala riktningen.
Byggnadens horisontella utbredning markeras genom svarta band i den glasade
curtain-wallfasaden. Det är ett stort komplex, dels ett åtta våningar högt
bostadshus, dels en länga i tre våningar för banken med fasader i glas och
betong. I längan uppläts också lokaler för detaljhandeln.
Kvarteret utgör en anläggning med torg, bank, affärer, boende och parkering.
Ett kommersiellt centrum som i sin funktion knyter an till den gamla
marknadsplatsen, som idag utgör områdets parkeringsplats. Byggnaden har fått
kritik för sin storskalighet i förhållande till övrig bebyggelse men utgör idag en
port till centrum och är ett obestridligt landmärke i staden.”

3

Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram, 2002
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Skydds- och varsamhetsbestämmelser i PBL
Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer skall enligt plan- och bygglagen skyddas från
förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller såväl exteriör som interiör (PBL 8:13). Vid underhåll skall
åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhistoriska värden (PBL 8:14) och ändringar skall utföras
varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17).
Undantag får göras från de krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 §
med hänsyn till byggnadens förutsättningar samt bestämmelserna om varsamhet och förbud mot
förvanskning. (PBL 8 kap. 7 §)

PBL 8 kap.
Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den
alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
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Gällande planer
Gällande för större delen av den ursprungliga byggnaden är Förslag till Ändring av stadsplan för
Kvarteret Tullen i Ulricehamns stad, vilken vann laga kraft 1965. För byggnadens högdel gäller
användning BH samt högsta byggnadshöjd om 48 meter. För byggnadens lågdel gäller användning H
med högsta byggnadshöjd 37,3 meter. Norr om lågdelen ges byggrätt för garage i byggnadshöjd om
32,5 meter. Byggnaden omgärdas i övrigt av prickmark, bortsett högdelens fasad mot söder som
ligger i planområdets gräns mot Lilla Torget.
Utöver detaljplanen från 1965 gäller Ändring av detaljplan, där mindre delar av ursprunglig byggnad
omfattas. Skärmtaket mot väster, som funnit med sedan uppförandet, var inte längre planstridigt
(prickad mark i plan från 1965). Ändringen möjliggjorde även tillbyggnaden av nu befintligt hisstorn
med byggnadshöjd lika volym A.

Utsnitt ur detaljplan för kvarteret Tullen 1965.
Ursprunglig byggnad rödmarkerad.
Källa: Ulricehamns kommun

Utsnitt ur Ändring av detaljplan för kvarteret
Tullen 1990.
Källa: Ulricehamns kommun

Pågående planarbete
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan
för del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’. Planområdet omfattar sparbankshuset som
beskrivs som ett ”monument i stadsbilden. Byggnaden används tillsammans med kyrkan som
landmärke när man ska hitta i staden.” Nära samarbete kommer ske med Ulricehamns sparbank som
har intressen i planen.
7

Detaljplanen är del av ett större stadsutvecklingsprojekt för stadsdelen Bronäs, Marknadsplatsen och
entré Ulricehamn med syfte att omvandla ett nuvarande industri- och verksamhetsområde till ett
nytt hållbart bostadsområde. Programområdet ligger i norra delen av Ulricehamns stad och är ca 30
ha stort. Det avgränsas av väg 1704 (gamla väg 40) i norr, Boråsvägen i väster, Lindängsvägen i öster
och Lilla torget (Grodparken) i söder, där Sparbankshuset ligger. Med den nya planen skapas en ny
tydlig axel från den nya stadsdelen till stadens centrum och gågatan.
Sparbankshuset ska skyddas i detaljplanen då den besitter stora kulturhistoriska värden och är ett
landmärke i staden tillsammans med kyrkan.
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HISTORIK
1800-talets början och mitt blev en genombrottstid för bankbyggande i Sverige. Reformer inom
jordbruket och teknik innebar stora investeringar samtidigt som Sverige gick från statsreglerad till en
friare ekonomi. De första bankerna var sparbankerna, som till en början var ideella verksamheter
med lokala företrädare bland initiativtagare och ledamöter. Sparbankerna bedrevs till en början ofta i
rådhus eller hos kyrkoherden. De begränsades geografiskt till ett verksamhetsområde och syftade i
första hand till att låna ut samlat kapital till området där kapitalet insamlats. En sparbanks utveckling
blev därmed tätt sammankopplad med bygdens utveckling; med jordbruk, bostadsbyggande och
näringsliv i övrigt.4
Sveriges första sparbank grundades 1820 i Göteborg. Antalet sparbanker växte snabbt och fram till
1899 grundades totalt 421 sparbanker i Sverige. Vid sidan om sparbanker utvecklades affärsbanker.

Ulricehamns sparbanks historia
Ulricehamns första sparbank grundades 1853 och hade sitt kontor i en lägenhet i det så kallade
Sundénska huset vid Storgatan. Direktionen bestod av häradshövdingen John Roy som ordförande
samt borgmästare Gerdt Johan Stenberg, kontraktsprosten Anders Essén, kapten C G Haverman och
färgerifabrikören C M Lundberg. Bankens verksamhetsområde var Ulricehamns stad, Redvägs härad
samt Hällstads och Vings pastorat i Ås härad, med andra ord till största delen landsbygd.
Växlande konjunkturer avspeglades i bankens årsredovisningar. Då större delen av bankområdets
befolkning bodde utanför Ulricehamn (fram till omkring sekelskiftet 1900 tillhörde bara en tiondel
Ulricehamns stad,) dominerade jordbruket näringslivet och skörderesultaten var avgörande. Som
tidigare nämnt upphävdes de speciella privilegierna för resehandeln 1864, vilket jämte torka och
missväxt gav starkt utslag för näringslivet i Ulricehamn och i förlängningen banken. Vändningen kom
när staden fick järnväg 1874. I samband med högkonjunkturen inköpte sparbanken en ny lokal på
gård nr 6 vid Storgatan. 5

I Sundénska huset vid Storgatan hade
Ulricehamns sparbank sina första
lokaler. Källa: Boger, 1989

1874 inköpte sparbanken norra delen av gård
nr 6. vid Storgatan. Källa: Boger, 1989

4

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/skanes-historia-och-utveckling/administrativalandskap/bankvasen.html
5 Boger, 1989
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Sparbanken blev Folkbank
Genom 1875 års sparbankslag blev det inte längre möjligt att bedriva den form av aktiesparbank som
Ulricehamns sparbank utvecklats till. Banken omvandlades till så kallad folkbank, vilken bedrev
verksamhet mellan 1879–1889.
En jordbrukskris på 1880-talet medförde att Ulricehamns Folkbank drogs med förluster, vilket i sin
tur medförde att tillståndet till bankrörelse från Kungl. Maj:t inte kunde förlängas efter 1889.
Folkbanken fick avvecklas. De i folkbanken placerade pengarna kunde lätt överflyttas till den nya
sparbanken i Ulricehamn, där 4 procent ränta utlovades.6

Ulricehamns sparbank
1889 bildades Ulricehamns stads och Redvägs härads sparbank, som senare tog den gamla
sparbankens namn. I verksamhetsområdet omfattades även några socknar i Ås härad. Större delen
av folkbankens pengar hade förts över till sparbanken och många nya insättare hade tillkommit.
Under tidigt 1900-tal uppstartades en mängd industrier i staden och år 1905 bildades ett stort
sanatoriebolag i den sedan tidigare kända kurorten Ulricehamn. Jämte industrin växte staden
Ulricehamn. Bebyggelsen planlades succesivt österut med Nygatan och vidare till områdena kring
Stenbocksgatan upp mot Tre Rosors väg. Villaområden växte fram och Sparbanken stod för stor del
av utlåningen till bostadsfastigheter. Sparbankernas satsningar på egnahemsbyggande och
bostadsförsörjning generellt medförde att dessa stod utanför den kris som affärsbankerna ställdes
inför i början av första världskriget.7
År 1923 uppförde sparbanken ett nytt kontor på tomt 13–14 vid Järnvägstorget. För ritningarna stod
den kände göteborgsarkitekten Ernst Torulf. Det nygamla Sparbankshuset invigdes i april 1924. De
nya lokalerna möjliggjorde en utökad personalstyrka och förbättrade arbetsrutiner. 8

Ulricehamns sparbank lät uppföra en egen bankbyggnad efter
ritningar av Ernst Torulf. Här hade banken sin verksamhet mellan
1924–1965. Källa: Boger, 1989
6

Boger, 1989
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/skanes-historia-och-utveckling/administrativalandskap/bankvasen.html
8 Boger, 1989
7
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Sparbankhuset
I och med bildandet av Sparbanksföreningen år 1900, började landets sparbanker att samarbeta.
Efter andra världskriget började sparbankernas modernisering, vilken kulminerade under 1960- och
1970-talen. Ett flertal dotterbolag bildades, bland andra Sparbankernas Datacentraler,
Sparbankernas Revisionsbyrå och Svenska sparbankernas Fastighetsbyrå.9 Efter flera år av
diskussioner kring behovet av utökade lokaler beslöt Ulricehamns sparbank år 1956 att köpa in en
tomt i kvarteret Tullen för uppförande av ett nytt sparbankshus.

Ett kvarter med historia
Kvarteret Tullen har en intressant roll i stadens historia. Staden Bogesund-Ulricehamn var sedan
medeltiden de omgivande bygdernas marknadsplats. Från 1622 till 1810 tog kronan upp tull på de
varor som fördes in i städerna för försäljning och staden Ulricehamns planlagda område var därmed
begränsat av tullstaketet med stadsportarna Norrtull och Södertull fram till 1812. Tullkammaren i
Ulricehamn fick dock vara kvar ända till år 1864 för kontroll av de utresande knallarna. Resehandeln
var Ulricehamns huvudnäring (fram till 1864 då de speciella rättigheterna togs bort). Varje år utgick
omkring 600 handelsfärder från Norrtull till övriga Sverige och ända till Norge. Kreatursmarknader
och torghandeln har historiskt också haft stor betydelse i Ulricehamn. År 1841 anlades Lilla Torget vid
Norrtull. Efter 1864 såldes tullhuset

Staden Ulricehamn cirka
1800, med Norrtull utpekad
Källa: Lantmäteristyrelsen

Söder om tullhuset låg den så kallade Bryggerigården, tidigare kallad Erdtmanska gården efter en
gårdsägare på 1700-talet. Från 1840-talet bedrevs här ett bayerskt ölbryggeri och en ölkrog.
Erdmandtska gården, som hade genomgått flera ägobyten, brann delvis ned. Tullhuset och
Bryggerigården revs 1961 för uppförande av Sparbankshuset.

9

https://www.swedbank.com/sv/om-swedbank/var-historia/fran-sparbanker-till-swedbank.html
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Utsnitt av den första kartan över Ulricehamn, 1643,
med markering för området där Sparbankshuset
ligger idag. Källa: Ulricehamns kommun

Utsnitt av plankarta över Ulricehamns utbyggnad,
1928. Kvarteret Tullen östra kant vetter tydligt mot
Lilla Torget. Källa: Ulricehamns kommun

Utsnitt av karta över Ulricehamn, 1877. Lilla Torget
är anlagt. Källa: Ulricehamns kommun

Utsnitt av gällande plankarta från 1965 inför
sparbankshusets uppförande. Bogesundsgatan är
omlagd till en tydligare nord-sydlig riktning och
Kvarteret Tullen östra kant vetter inte längre tydligt
mot Lilla Torget. Källa: Ulricehamns kommun
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Sparbankshusets utformning
Ritningarna till det nya, monumentala, sparbankshuset utfördes av Sven Vejde från Sparfrämjandets
Arkitektkontor i Stockholm (Svenska sparbanksföreningens avdelning för Sparpropaganda),
Huvudentreprenör blev byggföretaget Bygg-Sjögrens. Arbetet utfördes i två etapper 1964–65 och
kostade omkring 4,3 miljoner kronor. Det nya sparbankskontoret invigdes 1 mars 1965.
Byggnaden utformades i betongkonstruktion med två sammansatta volymer enligt modernismens
geometriska arkitektur: en lågdel om 1–3 våningar i suterräng och en högdel om sju våningar.
Fasaderna utformades med sektioner i glas och räfflade betongelement. Sammanlagt blev
byggnaden 110 meter lång. I byggnaden inrymdes förutom banklokaler även andra kontorslokaler
och butiker i bottenplan och i det så kallade höghuset inreddes bostadslägenheter. Sparbanken
disponerade 1800 kvm. 10

Fasad mot öster. Bankens ursprungliga huvudentré var placerad i lågdelen mot öster som åt
detta väderstreck endast har fasad i ett plan. Lågdelen skjuter fram halvvägs framför högdelens
östra fasad. Nybyggnadsritning 1963. Källa: Ulricehamns kommun

Fasad mot söder. Byggnaden ligger i suterräng
med fasad mot Boråsvägen två våningar lägre
än mot Bogesundsgatan. Lågdelen vetter med
fasad i två våningar åt Lilla Torget i söder.
Högdelens sockel är långt indragen mot
sluttningen och byggnaden bärs till stora del
upp av pelare. Nybyggnadsritning 1963.
Källa: Ulricehamns kommun
10

Fasad mot norr. Längs lågdelens norra fasad
placerades en trappa mellan Bogesundsgatan och
Boråsvägen. Högdelens norra fasad är likformig,
fast spegelvänd, den södra. Vid lågdelens östra
fasad ses på ritningarna ett utvändigt bås för
”drive- in” i skärmtakets förlängning. Osäkert om
det blev uppfört och sedan revs.
Nybyggnadsritning 1963. Källa: Ulricehamns
kommun

Boger, 1989
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Fasad mot väster. Butikslokaler i bottenplan med skyltskåp i anslutning till de runda pelarna vid
högdelens indragna sockelvåning. Fönsterbanden förenar utformningen av låg- och högdel.
Nybyggnadsritning 1963. Källa: Ulricehamns kommun

Tidigt fotografi av sparbankshuset. Notera skyltskåpen vid högdelens indragna
sockelvåning. Källa: Andersson, 1981
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Tidigt fotografi av sparbankshuset, med tillbyggda garaget i hus C till vänster i bild. Notera skyltbokstäverna
ovan skärmtaket på lågdelen och karaktären av affärscentrum. Källa: Andersson, 1981

Tidiga vykort med Ulricehamnsmotivet
Sparbankshuset. Till vänster vy från Storgatan, med
bankbyggnaden högdel som tydlig solitär och ett
landmärke i staden.

15

1960- och 70-tal. Det andra stora bankbyggnadsskedet
Det var tidstypiskt för 1960-talets bankbyggande att uppföra kvartersstora volymer med utrymme för
uthyrning, ofta till varuhus. Det renodlade bankhuset byggdes inte längre. Till skillnad från renodlade
bankhus och bankpalats i seklets början byggdes nu generella kontorshus, som inte var speciellt
anpassade för bankverksamhet. Därtill hör att bankerna, som tidigare nämnt, moderniserades från
1960-talet till att erbjuda juridiska tjänster såsom bouppteckningar, arvskiften och testamente utöver
rena bankärenden. Efter hand ökade juristavdelningen i Ulricehamn också med försäkringar,
placeringsrådgivning, deklarationer med mera. År 1975 öppnade Sparbankens fastighetsbyrå i
sparbankshuset.11
När de stora bankpalatsen byggdes under den första stora bankbyggnadsepoken i början av 1900talet anordnades arkitekttävlingar. När det på 1960- och 70-talet rörde sig om större komplex med
blandad användning flyttades fokus till byggets administration. De större bankerna organiserade
centrala byggnadsavdelningar. Redan under mellankrigstiden hade sparbankerna genom Svenska
Sparbanksföreningen samarbetat i gemensamma frågor, vilket inbegrep banklokalernas utformning
och utrustning. Från 1946 bildades ett särskilt arkitektkontor, vilket 1970 omvandlades till SAC,
Sparbankernas Arkitektkontor och Centralupphandling AB. Omkring 85 % av sparbankernas
byggnadsprojekt hanterades av arkitektkontoret, medan resterade lämnades ut till fristående
konsulter.
Liksom affärsbankerna sökte sig sparbankerna till samma affärslägen för att bygga för attraktiva
hyresgäster. Mest kommersiellt inriktad vad länssparbanken i Falun, med ett banktorg i
medelpunkten av ett köpcentrum. Varuhusen tog en styrande roll vid lokalisering och projektering.
Vid uppförande av nya länssparbanken i Jönköping var det Epas lokalbehov som föranledde rivningen
av det gamla sparbankshuset. Flera av 1960- och 70-talets banbyggnadskomplex utformades enligt
det brutalistiska arkitekturidealet, vilket var en kortvarig arkitekturströmning
Sparbankerna har mindre ofta fortsatt linjen från sekelskiftet där bostadslägenheter uppfördes i
bankbyggnaden. Det slående undantaget omnämns här vara sparbankhuset i Ulricehamn, som är
ensamt i sin genre.12

Sven Vejde ritade även Nya
Sparbankshuset i Nässjö, 1968, för
Jönköpings Läns Sparbank. Byggnaden
är upptagen i Nässjö kulturmiljöprogram

11
12

Boger, 1989
Andersson, 1981, Moderna Monument, 2016
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BEFINTLIGT UTSEENDE
Översikt
Sparbankshuset består av tre delar: Högdelen hus A, lågdelen hus B samt en senare tillbyggnad Hus
C. Hus A och B inrymmer bankens egen verksamhet samt en mindre yta för bostäder i högdelen.
Endast två lägenheter finns kvar. Byggnaden ligger i suterräng och har ett plan av lågdelen mot
Bogesundsgatan och tre plan mot Boråsvägen. Sluttningarna runtom byggnaden tas upp av
terrasseringsmurar och trappor och marken runtom är utjämnad och stenbelagd. I markplan mot
Boråsvägen finns i lågdelen en större lokal för uthyrning samt i högdelen två mindre hyresgäster. Hus
C består av en lägre fastighet som innehåller ytor för garage och handel. Taket på hus C utgörs av ett
parkeringsdäck för bankens kunder och personal, med infart från Bogesundsgatan. En ursprunglig
trappa som går mellan den lägre marknivån mot Boråsvägen och bankens nuvarande huvudentré
mot Bogesundsgatan markerar gränsen mellan hus B och C.

C

B
A
Lilla Torget

Flygfoto med markeringar för byggnadskomplexets olika volymer.
Bildkälla: Eniro
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Vy från söder, med Lilla Torget i förgrunden. Notera högdelens vertikala fasadkomposition och
lågdelen horisontella – ett genomgående tema.

Vy från sydväst. Fasaderna mot väst domineras av glaspartier med fönsterbröstningar i
svarttonat glas, vilket kontrasterar mot de i huvudsak slutna gavlarna.

Vy från sydväst. De västra fasaderna i både hög- och lågdel, domineras av glaspartier med
fönsterbröstningar i svarttonat glas. Jämför detta med den relativt slutna gavelfasaden mot
söder.
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Vy från nordväst. I mötet mellan hög- och lågdel uppfördes en trapphusvolym med
hiss på 1990-talet (fasader i vit kulör) Längst till vänster i bild hus C. Mellan lågdelen
och hus C löper en ursprunglig trappa med skärmtak från 1990-talet.

Vy från nordöst. Lågdelen har fasad i endast ett plan mot öster. Här ligger
ursprunglig huvudentré (ombyggda glaspartier och fasader)

Vy från öster. Lågdelen skjuter fram framför högdelen. Den tillbyggda
trapphusvolymen ses på högdelen högra sida i bild.
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Byggnadsvolym
Byggnadens ursprungliga volymer: högdelen hus A och lågdelen hus B består av två rektangulära
rätblock där A är ställd på högkant och B ligger utsträckt i nord-sydlig riktning. Taken är platta och
saknar markerad takfot. Blockvolymerna är sammansatta i det nordöstliga hörnet av A och det
sydvästliga hörnet av B vilket bryter upp byggnadskomplexet med flera förskjutningar i sidled.
Förskjutningarna förstärks med en bred mittrisalit mot väster på hus A, som löper över 7 av volymens
8 våningar. Ett brett mittparti av högdelens fasad mot öster skjuter också ut, om än betydligt svagare
än den västra risaliten.

N

A

B

Förskjutningar i fasaden på högdelen lättar upp den stora volymen.
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Vy från söder. Förskjutningar i västra och östra fasaden markerade.

Byggnaden bryts upp, eller lättas upp, ytterligare genom att sockelvåningen på högdelens västra del
är långt indragen i sluttningen och våningarna över vilar på pelare. Även lågdelen har ett mindre
överhäng mot Lilla Torget i söder. Volymerna ges ytterligare variation genom att byggnaden ligger i
suterräng med Boråsvägen två våningshöjder längre ned än Bogesundsgatan. Lågdelen har fasad i ett
plan mot Bogesundsgatan, två plan mot Lilla Torget och tre plan mot Boråsvägen.

Högdelens sockelfasad är kraftigt indragen mot öster.
Byggnaden bärs upp av kraftiga pelare.

Lågdelens övre plan skjuter ut något över
sockelvåningen mot Lilla Torget.

Byggnaden vilar på pelare mot Boråsvägen
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Fasadkomposition
Fasaderna är utformade med regelbundenhet och symmetri. Motiven i högdelens fasadkomposition
utgår från en vertikal riktning. Vid högdelens västra fasad löper en rad med indragna balkonger på
respektive sida den utskjutande mittrisaliten. Över risaliten löper en indragen takterrass (senare
delvis inbyggd med centralt placerat fläktrum). Under vardera balkongaxel ligger en entré.
Mittrisaliten har fönsterband från sida till sida samt franska balkonger i två symmetriskt placerade
vertikala axlar. Högdelens norra och södra fasader är likformade och relativt slutna, med smala slitsar
mellan likformade murpelare i ett vertikalt band över halva respektive fasadyta närmst Boråsvägen.
Mot öster återkommer slitsarna i yttre ändarna av ett slutet centralmotiv, vilket flankeras av
fasadytor med fönster av varierad bredd.

Högdelen karaktäriseras av vertikalitet med murpelare, smala fönsterslitsar, vertikala balkongaxlar
med mera.

Lågdelen, å andra sidan, karaktäriseras av horisontalitet. Här dominerar fönsterbanden på fasad mot
väster, vilka har utformning lika fönsterbanden i högdelens mittrisalit. Mot väster och öster löper
långt utskjutande skärmtak ovan markplan längs hela byggnadens längd. Lågdelens fasad mot söder
har ett fönsterband med regelbundet placerade poster. De glasade fasaderna i markplan präglas av
funktionalitet avseende dörrpartiernas placering, snarare än symmetri. Lågdelens norra fasad är
sluten, bortsett från ett burspråk etablerat på 1990-talet.
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Lågdelen karaktäriseras
av horisontalitet med
fönsterband och
skärmtak längs hela
byggnadens längd.

Horisontalitet i lågdelens
fasad mot söder.

23

Lågdelens gavelfasad mor norr är sluten, bortsett från ett senare centralt placerat burspråk.

Utöver klockan på södra fasaden förekommer inga dekorationer. De arkitektoniska elementen är
dekorationer i sig själva, med fint lågerhuggen betong, fönsterslitsar, tonat glas med mera.
Byggnadens slutna fasadpartier karaktäriseras genomgående av stenbeklädnadens indelning.
Sammantaget skapar stenskivornas format och fogar ett påtagligt genomtänkt rutmönster. Även här
görs åtskillnad mellan högdelens vertikala karaktär och lågdelens horisontella. Högdelen, hus A, har
en beklädnad med rektangulära, till övervägande del vertikalt monterade, stenskivor. Stenskivorna
förekommer även med samma regelbundna form i de rätblockiga pelarna mot väster samt i de slutna
balkongfronterna. Lågdelens stenbeklädnad utgörs av rektangulära, horisontellt monterade

Högdelens stenskivor är vertikalt monterade, rektangulära skivor.
stenskivor.
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Lågdelen kontrasterar med horisontellt monterade, rektangulära skivor.

Rutmönster återkommer även i fönsterband på högdel och lågdel: här blandas horisontell och
vertikal verkan i vertikala fönsterglas, horisontellt monterade glasskivor i fönsterbröstningarna och
rutmönstret förstärks av det ramverk i aluminium som omfattar glasen.

Liksom
stenbeklädnadens fogar
skapar glaspartiernas
aluminiumomfattningar
ett rutmönster i fasaden.
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Material och detaljer
Sparbankhusets fasader är i fint lågerhuggen betong som är rik på stor ballast. På högdelen
förekommer låga socklar i krysshamrad granit. Ett större sockelparti på lågdelen förekommer vid
trappa mot Bogesundsgatan. Detta sockelparti har kvaderstensmotiv och är utformat lika
terrasseringsmurarna, men är sannolikt senare. Trapporna har steg i granit och smidesräcken av
fyrkantsrör. Räcken är täckmålade i svart.

Fasaderna är klädda med betongskivor med mycket smala fogar.

Fasadbeklädnad av
lågerhuggen, ballastrik betong.
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Ursprunglig trappa med räcken med fyrkantigt tvärsnitt.

Byggnadens fönsterbröstningar är i tonat glas. Mot väster har glaset en svart ton på båda
byggnadsvolymerna, medan lågdelens fönsterbröstningar i södra fasaden är i vit ton. Fönsterbanden
med glasbröstningar har omfattningar och täcklock i aluminium. Själva fönsterbågarna är utbytta,
men aluminiuminklädnaden är original. Balkongräckena vid de franska balkongerna är i smide med
plattstänger målade i vit kulör. Vid de indragna balkongerna har nya ramar tillverkats i galvaniserat
stål för upphängning av de ursprungliga frontskivorna i sten lika fasaden. Sannolikt var fronternas
ramar utformade med plattstänger i smide likt de franska balkongerna

Fönsterpartier med bröstningar i svart glas. Omfattningar i aluminium. Franska balkonger med
smidesräcke. Sidoljus med tonar glas i kontrasterande ton.
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Vattenavrinningen är till största del dold, och där den förekommer synligt – högst upp på högdelens
fasad mot väster – är den utformade med rektangulära lådrännor.

Rektangulära lådrännor på högdelens
västra fasad. I övrigt är
vattenavrinningen dold.

En viktig ursprunglig detalj är klockan på högdelens fasad mot Lilla Torget. Klockan förstärker
ytterligare högdelens egenskap som landmärke, från Storgatan sett.

Klockan på södra fasaden är väl synlig från gågatan på Storgatan.
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Ändringar
I skärningspunkten mellan högdelen och lågdelen finns en tillbyggnad från 1990-talet bestående av
en trapphusvolym med hiss. Fasaderna på tillbyggnaden är i betong med stora vertikala glaspartier.
Övrigt ändringar från 1990-talet omfattar skärmtak över trappan på mellan hus B och C samt ett
burspråk i lågdelens norra fasad, hus B. Sannolikt ombyggdes undersida av de ursprungliga
skärmtaken med träpanel i stil med trappskärmtaket. Glaspartierna i sockelvåningen är ombyggda i
sin helhet till senare aluminiumpartier.

Tillbyggd trapphusvolym med hiss, 1990-tal, markerad.
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Den ursprungliga trappan försågs på 1990-talet med ett skärmtak

Sannolikt försågs de ursprungliga skärmtakens undersida med ny panel målad i ljus kulör på 1990-talet.
Ursprungligt utförande kan ha varit oljebehandlad/laserad träpanel.
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Glaspartier inklusive entréer och skärmtak mot öster är ombyggda sedan uppförandet.

Lågdelens slutna fasad mot norr försågs på 1990-talet med ett glasat burspråk.
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VARSAMHETSPLAN
Sparbankhuset i Ulricehamn uppfördes 1963. Den kulturhistoriska beskrivningen i denna handling
visar på kopplingar mellan sparbankens och bygdens utveckling under 1800-talet och tidigt 1900-tal
och senare på kopplingar mellan Ulricehamns sparbank och det svenska sparbanksväsendets
modernisering under 1900-talets andra hälft. Sparbankshuset består av två ursprungliga volymer:
Högdelen hus A och lågdelen hus B. Hus C tillbyggdes senare. Byggnaden har sedan uppförandet
använts kontinuerligt som sparbank och haft externa hyresgäster i bostadslägenheter i högdelen
samt lokaler för handel i bottenplan.
Idag är byggnaden i allt väsentligt välbevarad sett till exteriören. Större förändringar har skett i form
av en trapphusvolym med hiss uppförd i mötet mellan byggnadens två volymer samt ombyggnad av
glaspartierna i sockelvåningen. Interiören har förändrats genomgripande.
Sparbankshuset i Ulricehamn är upptaget i projektet Moderna monument – från vardagligt till
storlaget. Bebyggelse i Västra Götaland 1930–1980 som ett exempel på en representativ och
välbevarad byggnad från epoken. Det var tidstypiskt för 1960-talets bankbyggande att uppföra
kvartersstora volymer med utrymme för uthyrning, ofta till varuhus. Till skillnad från renodlade
bankhus och bankpalats i seklets början byggdes nu generella kontorshus, som inte var speciellt
anpassade för bankverksamhet. Ulricehamns sparbank är det enda dåtida exemplet på sparbankshus
med bostadslägenheter i byggnaden.
Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och
omfattas som sådan av förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen, utöver det generella
varsamhetskravet. Exteriören bör utvecklas och bevaras i samklang med dess originalformspråk.
Samtliga åtgärder bör göras utifrån husets praktiska och arkitektoniska förutsättningar.
Vid renovering och ändring är det viktigt ur varsamhetspunkt att förhålla sig till byggnadens
arkitektoniska teman avseende ursprunglig utformning. Viktigt är att bevara ursprungliga
karaktärsdrag och att eventuella nya tillägg görs med hänsyn till befintliga värden.

Byggnadens karaktärsdrag
Nedan redovisas identifierade karaktärsdrag i den ursprungliga arkitekturen:
•
•
•
•
•
•
•

Placering vid historiskt viktigt läge vid Norrtull och Lilla Torget, i skärningspunkten mellan
Boråsvägen, Bogesundsgatan och Storgatan.
Byggnadskomplex med kvartersstruktur. Blandad användning. Bostäder.
Två långsträckta, rätblockiga byggnadsvolymer: en högdel och en lågdel med tydlig kontrast
i vertikalitet och horisontalitet.
Högdelen som ett landmärke i staden, närmst centrum.
Förskjutning i volymernas placering till varandra.
Förskjutningar i fasadlivet: indragna sockelvåningar och balkonger, indragen takterrass
samt utskjutande mittrisaliter
Skärmtak, flacka tak, avsaknad av utskjutande takfot
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Arkitektoniska detaljer utgör dekoration
Fasadkomposition med vertikal verkan i högdel och horisontell verkan i lågdel. Vertikalt
monterade rektangulära stenskivor, rätblockiga murpelare samt vertikala glasade
fasadsektioner på högdel gentemot horistonellt monterade rektangulära stenskivor,
horisontellt glasad fasadsektion samt avsaknad av murpelare på lågdel.
Slutna gavelfasader.
Rektangulära skivor av lågerhuggen ballastrik betong på slutna fasadpartier, murpelare och
slutna balkongfronter.
Curtain Wall-fasader i övervåningarnas glaspartier.
Fönsterbröstningar i tonat glas (svart ton på högdel, vit ton på lågdel).
Balanserat rutmönster med vertikalitet och horisontalitet i stenskivornas indelning och fogar
samt i indelningen Curtain Wall-partierna.
Smidesräcken, plattstänger och fyrkantsrör. Vit respektive svart kulör.
Låg sockel i krysshamrad granit. Trappor och terrasseringsmurar i granit.
Träpanel på skärmtakens undersida.

Ledord
•
•
•
•
•

Rätvinklighet, rätblock, rutmönster, geometri.
Regelbundenhet och symmetri inom respektive volym.
Arkitektoniska detaljer utgör dekoration
Horisontalitet och vertikalitet. Kontrast och balans.
Glaspartier - Stenpartier

Riktlinjer och rekommendationer
Nedan anges antikvariska riktlinjer som skall vara vägledande vid ändring och underhåll av
byggnadens exteriör, i enlighet med intentionerna i PBL. Till riktlinjerna tillfogas även
rekommendationer som med fördel kan följas för att ytterligare förstärka byggnadens
kulturhistoriska värden.

Generella riktlinjer
Följande generella riktlinjer bör vara vägledande vid bevarande och ändring av byggnaden.
-

Ursprungliga inslag skall bevaras, ilagas och kompletteras så långt möjligt är.

-

Ändringar skall göras med varsamhet om byggnadens originalkaraktär, exempelvis avseende
utformning, materialval, detaljlösningar mm.
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-

Tillägg skall utformas med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär avseende
utformning, material, detaljlösningar mm.

-

Detaljerna är högst väsentliga vid genomförandet av ändringar och tillägg.

-

Ändringar och tillägg skall ske i samråd med antikvariskt sakkunnig.

Rekommendationer avseende ändringar
▪

En utbyggnad av sockelvåningen mot väster i form av inglasning av ytan under lågdelens
befintliga skärmtak och passagen under högdelens övre plan är möjlig förutsatt att utbyggnad
utformas med hänsyn till de två byggnadsvolymernas förskjutning gentemot varandra samt
högdelens inbördes förskjutning med mittrisalit. Utbyggnaden vid lågdelen bör placeras något
indraget i förhållande till skärmtaket. De fyra rätblockiga pelarna med stenbeklädnad bör fortsatt
vara synliga delar av fasad vid utbyggnad av högdelens sockelvåning.

Kommentar avseende förändrat läge av huvudentrén
Sparbankshusets ursprungliga entré förlades vid kvarteret Tullens östra sida, vilket
historiskt vette mot Lilla Torget. Dock medförde 1960-talets planläggning, av bland
annat sparbankshuset, att Bogesundsgatan rätades från en riktning i sydvästlignordostlig riktning till en nord-sydlig riktning. Den nya sträckningen av
Bogesundsgatan tog en del av Lilla Torget i anspråk, vilket medförde att bankens
huvudentré hela tiden har vett mot en bilväg (och bortom det bostadsområden) och
inte en platsbildning med centrumkänsla.
Dokumentationen av befintlig byggnad och dess välbevarade karaktär visar på att
bankens huvudentré inte tillhör byggnadens viktiga karaktärsdrag. Huvudentrén, som
tillhör sockelvåningens glaspartier, frångår fasadkompositionens i övrigt symmetriska
uppbyggnad. Glaspartierna i sockelvåningen och dess entréer har sedan uppförandet
också byggts om utifrån verksamheternas funktionella krav. Ett förändrat läge av
bankens huvudentré bedöms inte innebära större negativa konsekvenser för
byggnadens kulturhistoriska värde. Detta under förutsättning att planerad ändring
utformas i samklang med byggnadens ursprungliga karaktär.

▪

Indelning av nya glaspartier utformas med utgångspunkt i byggnadens karaktärsgivande indelning
med horisontalitet och vertikalitet i respektive byggnadsvolym samt med utgångspunkt från
sockelns höjd. I glaspartierna kan tonat glas i vit respektive svart kulör förekomma.

▪

Skyltning mot väster utformas lika ursprungligt utförande med utskurna bokstäver/former
monterade ovan skärmtaket på lågdelen. Högdelens slutna fasadpartier mot söder och öster hålls
fria från skyltning.

▪

1990-talets tillskott med vinklad utformning (skärmtak ovan trappa i norr, burspråk mot norr
samt ombyggt entréparti inklusive skärmtak mot öster) omgestaltas i samklang med byggnadens

34

ursprungliga karaktär. Undersida ursprungliga skärmtak bytts med fördel till sannolikt
ursprungligt utförande med oljad/laserad träpanel.
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