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Bild 1. 
Hambergska hemmet i Lovisas stadsstruktur. 
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Bild 3. 
Hambergska hemmets tomt och omgivning. Till höger Lovisaån, på andra sidan om ån nuvarande Bornholm, vars äldsta byggnadsbestånd härstammar från 1700-talet.
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1 HAMBERGSKA HEMMET, BASUPPGIFTER 
 
 
Adress:  Östra Tullgatan 18, 07900 Lovisa 
 
Fastighetsbeteckning: 434-2-22-117 
 
Byggnadsår: 1937 
 
Arkitekt:  Eva Kuhlefelt-Ekelund 
 
Detaljplan:  1965 
 
Tomt:  1 672 m2 
 
Våningsyta:  817 m2 
 
Volym:  3 413 m3 
 

Fasadmaterial: Slätputsad fasad, målat plåttak 
 
 

 
Bild 2. 
Hambergska hemmet som det ser ut i dag. 
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2 BAKGRUND 
 
 

Lovisa stad grundades 1745 ursprungligen som en fästningsstad, då gränsen mellan Sverige 
och Ryssland till följd av freden i Åbo förflyttades så att den löpte längs Kymmene älv. Avsikten 
var att uppföra en fästning med flera bastioner i den innersta delen av Lovisaviken. Marken i 
Lovisavikens delta visade sig dock vara för mjuk, och fästningsarbetet avbröts. Bastionerna 
Ungern och Rosen och den fästning med fyra bastioner som finns på Svartholm är de 
fästningskonstruktioner i Lovisa som finns kvar. 
 
Byggnadsbeståndet var huvudsakligen koncentrerat till garnisonsområdet (”Garnison”) och 
västra stranden (”Nedrestaden”). Stadsstrukturen förändrades genom den detaljplan som 
utarbetades efter branden 1855 då man tillämpade rutnätsplanen i empirestil även på Lovisa. 
Då antog också parkaxeln i Lovisa centrum med kyrka och torg sin form. Byggnaderna kring 
torget, vilka till största delen ritats av Chiewitz, bildar i dag en exceptionellt harmonisk helhet. 
Byggnaderna kring torget är byggda i sten, medan de byggnader som uppfördes längs 
parkaxeln i riktning mot Lovisaviken byggdes av kostnadsskäl huvudsakligen i trä efter 
branden. 
 
 

 
Bild 4.  
Stadsplanen 1857 av E. Lohrmann. I denna karta är norr till höger. Hambergstomten är markerad med 
rött, bredvid den löper en av Lovisaåns grenar. Parkaxeln med kyrka finns på vänstra sidan om tomten. 

 
 
De mest betydande byggprojekten efter den klassicistiska torgomgivningen och den nygotiska 
kyrkan var Lovisa Gymnasium (Magnus Scherfbeck, 1908) i jugendstil samt Lovisa Casino och 
Mossebacken (Lars Sonck, 1897), vilka var byggda i trä och förstördes i branden. Från 
jugendstilen återvände man till klassicismens harmoni, och då genomgick även några hus i 
Lovisa förändringar med vilka man tonade ner dragen från den stil som gått ur mode.  
 
I början av 1930-talet kom funktionalismen till Finland. Under denna tidsperiod uppfördes 
Hambergska hemmet. Garnisonsområdet Garnison var till en början mer vidsträckt. 
Omfattningen minskades dock så att området gränsade till Parkgatan i väster och till 
bastionerna Ungern och Rosen i öster. Det är i detta före detta garnisonsområde mellan 
Parkgatan och Lovisaån som Hambergska hemmet ligger. Mittemot byggnaden finns två 
kasernbyggnader i sten från 1750-talet, det vill säga från tiden för den ursprungliga 
fästningsplanen. 
 
Byggnaden kom till med donationsmedel från den lokala och betydande släkten Hamberg. År 
1929 testamenterade lärarinnan Emilia Hamberg medel som underlag för inrättandet av ett 
ålderdomshem. Senare testamenterade tre av hennes döttrar, Alexandra, Emilia och Kristine 
(Margunoff f. Hamberg) tilläggsmedel. Enligt testamentet stipulerade stiftelsen att 
”svensktalande, mindre bemedlade, välutbildade” kvinnor från Lovisa fick bo i det 
ålderdomshem som byggdes med dessa medel. Staden beräknade att den grundade 
stiftelsens medel skulle räcka till både för att bygga byggnaden och för dess underhåll. 
Byggnaden betjänade faktiskt som ett ålderdomshem med stiftelsens medel fram till 1981, då 
den övergick i stadens ägo. 
 

 
Bild 5.  
I bilden fyra systrar i familjen Hamberg, från vänster Alexandra, Matilda, Kristine och till höger Emilia. 
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3 ARKITEKTONISKA LÖSNINGAR 
 
 

Byggnadens arkitekt var Eva Kuhlefelt-Ekelund (1892–1984), som hade grundat en 
arkitektbyrå tillsammans med sin man arkitekt Hilding Ekelund 1927. I Lovisa finns också ett 
hjältegravsområde som Kuhlefelt-Ekelund planerat (1920). Ett ålderdomshem planerade hon 
förutom för Lovisa också till Kottby i Helsingfors. 
 
Byggnaden har placerats enligt funktionalismens tankar fristående på tomten, och därför 
omringas byggnaden av ljus och grönska. Den L-formade massan öppnar sig mot solen och 
skapar ett skyddat gårdsområde. Den ljusa, släta fasaden utan ornamentsmotiv är också 
kännetecknande för stilriktningen. 
 

 
Bild 6.  
Ursprunglig detaljplan med sydväst uppe. Det bildas en skyddad gård mot varmt väderstreck  
och via den kommer man in i byggnaden.  

 
Byggnaden har två våningar, och källaren är delvis ovanför markytan. Bland annat kök, 
sällskapsrum, personalrum och andra hjälputrymmen har koncentrerats till den ena längan. I 
den andra längan har man placerat klientrummen, som i början var 15 till antalet.  
 
I fasaden kan man se att byggnadens funktioner och lokaler påverkat öppningarna. I stället för 
klassicistisk jämn rytm och symmetri är det användningen av byggnaden som dikterar dess 
utseende. Entrén i det inre hörnet med glasdörrar och nisch är inbjudande. På grund av 
nivåskillnaden ger lägenhetslängan en halv våning högre upp möjlighet till privatliv också för 
lägenheterna på första våningen. På grund av den smala stommen kommer det in naturligt ljus 
i korridoren, och dessutom har man lyckats placera lägenheterna så att de öppnas mot ljust 
väderstreck.  
 

 
 
 

 
 
 
Bild 7.  
Sektion A-A och B-B. I sektion A-A ser man höjdskillnaden mellan längorna och förbindelsen till 
takterrassen på ”servicelängan”. Sektion B-B över lägenhetslängan. 

 
Bild 8.  
Planritning över källarvåningen, där det finns hjälputrymmen, bland annat pannrum och tvättutrymmen. 
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Huvudentrén leder till en skyddad, stenbelagd vistelseplats i det inre hörnet av den L-formade 
byggnaden. Huvuddörren leder direkt in i trapphuset utan att det finns en separat entréhall. 
Några trappsteg lägre ner finns det personallokaler. 
 

 
Bild 9.  
Huvuddörren till höger, i förgrunden dörr och trappa som leder till lägenhetssidan. Hissen är byggd 
senare. 

 
Lägenheterna ligger en halv våning högre upp. I de rätt små lägenheterna finns ett tappställe, 
förvaringsutrymme och en liten balkong med undantag för gavellägenheten. De gemensamma 
sanitetsutrymmena finns på första våningen intill trappan. Den andra våningen är med tanke på 
lägenheterna nästan helt identisk, men i stället för sanitetsutrymmet finns en liten lägenhet. 
 

 
Bild 10. 
Lägenhetslängan, andra våningen. Trapphuset till höger. 

 

 
Bild 11. 
Ursprungliga planritningar, våning 1–2. 
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På andra våningen finns dessutom ett kök, en matsal och ett sällskapsrum med eldstad. Det 
finns gemensamma balkonger i båda längorna och i matsalen mot gårdssidan. Ovanpå 
matsalen har det dessutom funnits en takterrass. 
 

 
Bild 12. 
Bild av matsalen som rummet ser ut nu. Bilden har tagits från det ställe där köket stod förut. Baktill syns 
sällskapsrummet med eldstaden. Mellan dessa stod ursprungligen en matsal. Till höger ett fönster som 
öppnar sig mot innergården och en dörr som leder ut på entrétaket. 

 

 
Bild 13. 
Samma rum fotograferat från motsatt håll intill eldstaden. Sällskapsrummet kan avskiljas med en 
vikdörr. 

 

 
Bild 14.  
Ursprungliga fasadritningar. Ovanpå den kortare flygeln har det ursprungligen funnits en takterrass. 
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4 SENARE ÄNDRINGAR 
 
 

En del ändringar i byggnaden har gjorts inomhus, bland annat med tanke på tillgänglighet, 
utrymningsvägar och funktioner. Det är inte till alla delar helt klart när ändringarna har gjorts. 
Det är sannolikt att det mesta har gjorts efter 1981 då byggnaden övergick till staden. 
 
Källarvåningen 
 
Mitt i huvudtrappan har man placerat en hiss som öppnar sig mot bägge sidorna och gör det 
således möjligt att åka upp en halv våning i taget. Samtidigt skapar den en hissförbindelse till 
källaren. För detta ändamål omarbetades utrymmet under trappan. Källarlokalerna har överlag 
vidgats genom att en del av mellanväggarna har rivits. I byggnadens yttre hörn har man 
placerat personalutrymmen jämte tvättutrymmen. 
 
 

 
Bild 15. 
Planritning över källarvåningen.  

 
 

Första våningen 
 
Planritningen för den första våningen har bearbetats märkbart då det gäller servicelängan. 
Köket har utvidgats märkbart från det ursprungliga och har koncentrerats till längan. Eftersom 
mellanväggar har rivits sträcker sig köket ställvis över hela stomdjupet. På grund av den matsal 
som finns på andra våningen har en liten varuhiss installerats mellan lokalerna. 
 
I den nisch som finns bredvid entrén finns det i dag två runda fönster i fasaden. Dessa torde ha 
installerats vid en senare tidpunkt; ursprungligen fanns det två dörrar och två horisontella 
fönster i nischen. Bakom väggen har det funnits två små utrymmen som uppenbarligen 
använts som förråd. 
 
Lägenheterna har ombyggts så att det finns ett badrum i varje lägenhet. I ändan av byggnaden 
har två lägenheter förenats till en större lägenhet. I det yttre hörnet har man dessutom byggt en 
lägenhet med badrum. 
 
 
 

 
Bild 16. 
Planritning över första våningen. 
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Andra våningen 
 
Ändringarna i den andra våningen är likadana som ändringarna i den första våningen. I ändan 
av den korridor som leder till lägenheterna finns en passage till utrymningstrappan, som också 
betjänar korridoren i våningen nedanom. Våtrummet bredvid den nya lägenheten i det yttre 
hörnet av bygganden har ombyggts och en bastu har byggts i anslutning till det. Matsalen har 
utvidgats genom att riva köket. På detta vis bildar den en rymlig helhet tillsammans med det 
sällskapsrum som anslutits till den. 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 17. 
Planritning över andra våningen med ändringarna utmärkta.  

 
 
 
 
 

 
Bild 18. 
Bild av huvudentrén. Taket till vänster var ursprungligen en takterrass, dörren till terrassen upptill. 
Terrassräckena har rivits och takets utformning har uppenbarligen ändrats. Bakom nischen framme till 
vänster finns i dag ett kök. Ursprungligen fanns det uppenbarligen förrådsutrymmen bak i nischen och 
för dessa två dörrar och övre fönster. 
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Bild 19. 
Lägenhetslängans fasad med vacker rytm och små balkonger öppnar sig mot sydväst. 
 
 

 
Bild 20. 
Byggnadens fasad mot Garnison. De bandliknande övre korridorsfönstren påminner bland annat om 
den funktionalistiska stilen i S-koncernens byggnader från samma tidsperiod. Utrymningstrappan har 
byggts vid en senare tidpunkt, så också balkongstaket till höger. 

 

5 SAMMANFATTNING 

 
 

Hambergska hemmet är ett exempel på hur privata personer genom sina handlingar har velat 
göra nytta i samhället genom att skapa bättre levnadsförhållanden för mindre bemedlade. 
Anmärkningsvärt med tanke på uppkomsten av byggnaden och dess verksamhet är även det 
faktum att donatorerna var kvinnor, planeraren var en kvinna och man önskade att byggnaden 
uttryckligen skulle bidra till bättre förhållanden för äldre kvinnor.  
 
Stilmässigt har byggnaden helt klart influerats av de nya vindarna som spreds till Finland på 
1930-talet. Som förebild för byggnaden torde utöver internationella exempel ha varit bland 
annat Pemar sanatorium, ritad av Alvar Aalto och färdigställd 1933. Det modiga tillägnandet av 
en ny stil har gett upphov till en byggnad som i sin egen omgivning utgör den stilrenaste 
representanten för sin tidsperiod.  
 
Dimensioneringen, öppningarna i fasaden och placeringen av funktioner härstammar alla från 
funktionalismens idéer. Genom sitt läge, sina balkonger och sina takterrasser vill byggnaden 
erbjuda de som bor i den jämlikt med ljus och grönska. Särskilda estetiska värden har 
dimensioneringen och fasadöppningarna vid innergården.  
 
Den mest betydande förändringen i fasaden uppkom då man gjorde sig av med den kortare 
längans takterrass. De interna förändringarna har till vissa delar varit avsevärda, särskilt 
ombyggnaden av köket och matsalen. Dessa lokaler har dock inte haft några särskilda värden 
till dessa delar, utan förbättringen av funktionaliteten kan anses vara motiverad. 
 
 
Perttu Huhtiniemi, arkitekt SAFA 7968 
Planerare, Lovisa stad  
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