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Ludwig Bohnstedt, arkitekten bakom Finlands Banks huvudbyggnad
Den första och dessutom den
första internationella arkitekttäv
lingen i Finland arrangerades om
Finlands Banks huvudkontor
1876. Tävlingen vanns av den
tyske arkitekten Ludwig Bohnstedt
och huvudbyggnaden uppfördes
enligt hans ritningar. Detta nästan
legendariska yttrande är en
standardfras i beskrivningar av
Finlands och Helsingfors arkitek
turhistoria. Det väcker nyfikenhet:
Vem var egentligen denne
Bohnstedt?
Ludwig Bohnstedt föddes 1822
i S:t Petersburg där hans far, som
var köpman ursprungligen från
Stralsund, hade slagit sig ned.
Familjen bodde i ett hus på Stora
Stallgatan (Bolsjaja Konjusjen
naja). Bohnstedt gick i den tyska
evangelisk-lutherska skolan i
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S:t Petersburg, samma skola som
bl.a. Edith Södergran gick i ett
antal år senare.
Bohnstedt reste till Berlin 1839
där han studerade vid universitetet
och till en början läste filosofi. År
1840 flyttade han till Bauschule
som leddes av Karl Friedrich
Schinkel. De egentliga lärarna vid
skolan, såsom den berömde musei
arkitekten F.A. Stüler och Bohn
stedts närmaste lärare W. Stier,
företrädde redan följande genera
tion.
Bohnstedt studerade också
landskapsmålning vid konstakade
mien. Studietiden i Berlin blev
emellertid inte lång, och 1841 reste
Bohnstedt till Italien för ett år på
den tidens nästan obligatoriska
bildningsresa för arkitektstudenter.
Han tog till sig den nya berlinska

arkitekturens stildrag och tilläm
pade dem senare också i adelns
och borgarnas små stenpalats i
S:t Petersburg.

Ludwig Bohnstedt
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Bohnstedt som privatarkitekt i S:t Petersburg
Bohnstedt började arbeta som
privatarkitekt i S:t Petersburg 1843.
Förutsättningen för denna status
som ”fri konstnär” var ett arbets
prov som han givit redan när han
var 21 år gammal. År 1846 till
delades han titeln akademiker
vilket åter var en förutsättning för
att hans alster skulle inkluderas i
S:t Petersburgs konstakademis
årsberättelser. Som arbetsprov
levererade han en idéskiss till en
exklusiv badanläggning. Bohnstedt
tilldelades också titeln hovråd,
sannolikt tack vare de uppdrag som
han utfört för den kejserliga
familjen. Den högsta akademiska
graden, dvs. professorstiteln,
tilldelades Bohnstedt 1858. Till hans
meriter räknades bl.a. bidragen i
tävlingarna om rådhuset i Hamburg
och utrikesdepartementet i London.
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Bohnstedt undervisade inte vid
Konstakademien i S:t Petersburg.
Däremot hade han elever i sin
ateljé, bland dessa V.A. Schröter
som blev en framstående utveck
lare av tegelarkitekturen i
S:t Petersburg och ritade bl.a.
Marinskijteaterns utbyggnad.
Schröter samarbetade också en tid
med den finskfödde arkitekten
Albert Mellin. Det var sannolikt
just Schröter som senare beskrev
hur besvärlig Bohnstedt kunde
vara inför myndigheter och entre
prenörer: ”Han var en trotsig,
omedgörlig person och ändå god
modig och hjälpsam gentemot sina
elever och sina närmaste.” Med
andra ord var han en typisk konst
närsarkitekt som verkade som en
motvikt till ämbetsmannakåren. På
samma sätt profilerade sig de själv

ständiga arkitekterna i Finland på
1870-talet som en motpol till
ämbetsmännen, vilket också
avspeglades i de olika turerna
kring bygget av Finlands Banks
huvudkontor.
I början av 1850-talet arbetade
Bohnstedt för storfurstinnan
Jelena Pavlovna. Han ritade flera
tillbyggnader till lustslottet i
Oranienbaum, såsom en ny galle
ria till Katarina den Storas kine
siska paviljong och en ny kökspa
viljong. De visar prov på arkitek
tens förmåga att leva sig in i stili
dealen från en helt annan epok.
Bohnstedt skötte till en början
också statliga ämbetsuppdrag men
han avstod från dem – enligt hör
sägen – på grund av meningsskilj
aktigheter till följd av hans oprak
tiska läggning.

Bohnstedts sektionsritning för Finlands Banks huvudbyggnad. © Finlands Bank. Foto: Peter Mickelsson.

Sedan början av 1850-talet
arbetade Bohnstedt främst som
privatarkitekt. Typiska uppdrag
var små stenhus i staden för adeln
eller handelsborgarna; de flesta av
dessa har sedermera rivits. Det
kanske ståtligaste exemplet på
Bohnstedts stilistiska smidighet
och virtuosa framställning av rit
ningarna är Zinaida Jusupovs
stadsresidens som uppfördes vid
Litejnij Prospekt 1852–1858.
Byggnaden är ett av de praktful
laste provstycken på den nybarock
som uppstod i S:t Petersburg efter
1830-talet. Stilriktningen, som
hade kejsarinnan Elisabets hovar
kitekt Rastrellis stil som ideal, var
populär bland hovet och adeln.
Bohnstedts karriär som en pro
duktiv tävlingsarkitekt inleddes
under tiden i S:t Petersburg. Bland

hans tävlingsbidrag finns bl.a. ett
förslag till ett storfurstligt lantslott
samt ett förslag om att täcka över
Vinterpalatsets innergård till en
sal. Den viktigaste tävlingssegern
var tyska teatern i Riga, nuvarande
Lettlands nationalopera. Byggna
den uppfördes 1860–1863, kort
efter att den nya moderna stads
planen för Riga, med ett parkbälte
runt gamla staden, hade färdig
ställts 1856.
Teaterbyggnaden blev slutligen
det viktigaste av Bohnstedts reali
serade alster. Dessvärre skadades
teatern svårt i en brand 1882 till
följd av fel i den moderna gasbe
lysningen. Bohnstedt utarbetade
med sin son ännu en restaurerings
plan för byggnaden. Något senare
byggdes teatern ut på scensidan
under ledning av stadsarkitekten i

Riga. Numera döljs byggnaden på
parksidan nästan helt av sentida,
enorma tillbyggnader som förmod
ligen byggts för att tillgodose
praktiska behov.

Tyska teatern i Riga ritad av Bohnstedt
är numera Lettlands nationalopera.
© Lettlands nationalopera.
Foto: Andris Tone.
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Åren i Gotha
Den andra betydande fasen i
Bohnstedts liv och arbete började
1863 då han lämnade S:t Peters
burg och flyttade till släktens
forna hemland, Tyskland. Han
flyttade emellertid inte tillbaka till
sin studiestad Berlin, utan till
Gotha i Thüringen som låg mitt i
Tyskland och där furstehuset
Sachsen-Coburg-Gotha härskade.
Bohnstedt deltog i uppbyggnaden
av staden i egenskap av senator
för byggväsendet i stadsrådet.
De viktiga nybyggen som
Bohnstedt ritade i Gotha, bland
annat bankbyggnader som gav en
föraning om Finlands Banks
huvudbyggnad, noterades av sam
tiden. I dagens kortfattade guide
böcker nämns de dock inte. Från
Gotha skapade Bohnstedt också en
omfattande produktion på andra

håll Tyskland. Villan som han
ritade för diktaren Ernst Reuter i
Eisenach är ett typiskt exempel på
idealen hos den berlinska arkitek
turskolan under Bohnstedts studie
tid. Bohnstedt är likväl bäst känd
för det enastående internationella
nätverket som skapades tack vare
tävlingsbidragen.

© Finlands Bank.
Foto: Peter Mickelsson.
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Bohnstedts arkitektoniska stil
Bohnstedt är en utmärkt företrä
dare för de historiskt bevandrade
och ytterst ritkunniga arkitekterna
som var kännetecknande för
mitten och slutet av 1800-talet.
Han rörde sig fritt mellan olika
stilarter, lånade och sammanförde
motiv i samtidens anda. Arkitek
turhistoriens stora stilepoker –
antiken, romaniken, gotiken och
renässansen – upprepades i snabb
följd. Ofta talar man om
1800-talets historicism, eller
eklekticism. Egentligen borde man
hellre tala om en stilpluralism där
olika stildrag anpassas sida vid
sida enligt byggverkets karaktär
och framtoning. I detta avseende
var Bohnstedt en fullfjädrad
yrkesman. Den förhärskande
stilriktningen hos Bohnstedt,
liksom hos många andra arkitek

ter i synnerhet i Tyskland, var
först rundbogenstilen, som
utvecklats redan under början av
1800-talet, och senare den mer
ornamenterade nyrenässansen som
i en relativt avskalad form
kännetecknar även Finlands Banks
huvudbyggnad.
Utmärkande för nyrenässansen
under Bohnstedts tid var kraftfulla
och slutna byggnadskroppar som
stod avskilt från omgivningen.
Hans alster har emellertid också
friare drag. Ofta höll han sig inte
till en enda stil i enlighet med
tidens ideal, utan kombinerade
olika drag rätt så fritt. Han ritade
ortodoxa kyrkor i en nybysantinsk
stil och i Ryssland hade han
snabbt tagit till sig formspråket i
den populära nybarocken och
nyrokokon. Han var inte heller

främmande för nygotiken och dess
olika skiftningar.
Historiska byggnadsformer
kopierades inte som sådana, utan
de amalgamerades som element i
nya helheter. Speciellt ägnade man
sig på 1800-talet åt att utarbeta
lösningar för nya eller nydanande
byggnadsuppgifter. Också här gav
Bohnstedt ett stort bidrag speciellt
som arkitekt av teaterhus och
bankbyggnader. I arkitekttävlingar
anknöt uppdragen vanligen till
högtidliga, offentliga byggnader.
De representerade ”konstbyggna
der” (Kunstbau) i motsats till
”nyttobyggnader” (Nutzbau).
Bohnstedt ritade också flera indu
strianläggningar. Den enda mer
omfattande byggnadsuppgiften
som Bohnstedt inte var involverad
i var flervånings hyreshus.

Sektionsritning av Finlands Banks huvudbyggnad. © Finlands Bank. Foto: Peter Mickelsson.
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Industrialiseringen förde med
sig nya byggmaterial och byggme
toder: järn och glas, maskinellt
slagna tegel och med tiden också
betong som användes bl.a. som
konststen i gjutna dekorationer.
Bohnstedts byggnader represente
rar för det mesta gediget stenbygge
av tegelmurar och puts eller natur
sten. Bohnstedt var ändå inte
främmande för reformer. I en del
av sina alster och skrifter visade
han intresse för järn- och glasarki
tekturen.
Bohnstedt i S:t Petersburg kan
som nybarockarkitekt jämföras
med epokens främsta stilvirtuos
Andrej Stakenschneider liksom
med den berlininspirerade arkitek
ten Harald Bosse, mannen bakom
Tyska kyrkan i Helsingfors.
Bohnstedts alster hör stilmässigt

till den breda gruppen byggnader
som, trots att de överskuggas av
tidens märkesbyggnader, komplet
terar bilden av 1800-talets arkitek
tur.

Entréhallen i Finlands Banks huvudbyggnad 1934.
© Finlands Bank.
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Arkitekttävlingarnas centrala betydelse för Bohnstedts karriär
Bohnstedts specialitet blev interna
tionella arkitekttävlingar. Redan
under sin tid i S:t Petersburg
lämnade han in bidrag till över
tjugo internationella tävlingar. Av
dessa belönades eller inlöstes
minst fyra. Dessutom lämnade han
sex bidrag för byggnader i S:t
Petersburg och flera andra för
byggnader på andra håll i Ryss
land. Under sin tid i Gotha
belönades Bohnstedt med minst
åtta pris i de sammanlagt sjutton
internationella tävlingar i vilka
han deltog. Han deltog i praktiskt
taget alla större tävlingar som gav
upphov till flera av de mest kända
1800-talsbyggnaderna i Europa,
från rådhuset i Hamburg till
Viktor Emanuel-monumentet i
Rom. Av Bohnstedts tävlings
bidrag under tiden i Gotha
16

byggdes pilgrimskapellet São
Torcato i Portugal och Finlands
Banks huvudkontor i Helsingfors.
Tävlingarna gav också
Bohnstedt en koppling till Finland.
Han lämnade två bidrag till täv
lingen om Finlands Bank, av vilka
det ena utsågs till vinnare. Dess
utom inlöstes Bohnstedts bidrag i
tävlingen för Kirurgiska sjukhuset
i Helsingfors 1877–1878. Sjuk
huset ritades slutligen av Frans
Anatolius Sjöström utifrån de
prisbelönade och inlösta tävlings
bidragen. Utrymmeslösningen i
sjukhusets centrala paviljong
baserar sig delvis på Bohnstedts
bidrag, varigenom han har bidra
git till arkitekturen av detta histo
riskt betydelsefulla sjukhus i
Helsingfors. Bohnstedt deltog för
modligen också – men utan fram

gång – i tävlingen om Ateneum
1882.
Bohnstedts tävlingsframgångar
kan inte förklaras bara med hans
många bidrag. Nyckeln till fram
gångarna var de spektakulära rit
ningarna. En bidragande orsak var
också de mycket rationella plan
lösningarna.
Bohnstedts stora triumf var
segern i tävlingen om det tyska
riksdagshuset 1872. Till tävlingen
lämnades det in över etthundra
bidrag. Bohnstedts bidrag var ett
jätteprojekt som bestod av femton
stora ritningar, eller planscher. När
underrättelsen om segern nådde
Gotha hedrade invånarna i staden
sin arkitekt med ett fackeltåg och
pressen hyllade honom som rikets
främsta byggmästare och t.o.m.
tidens största levande arkitekt.

Bohnstedts ritning av Finlands Banks fasad.
© Finlands Bank. Foto: Peter Mickelsson.
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Bohnstedts förslag sades ha
representerat ”Römische Renais
sance im Freier Auffassung”,
m.a.o. romersk renässans i fri
tolkning. Det dominerande arki
tektoniska temat var en enorm
bågportal mitt på huvudfasaden
– en reminiscens från S:t Peters
burg? Den tolkades som en öppen
och inbjudande symbol för folk
styret, en motvikt till den inåt
vända ämbetsmammuten. Inuti
hade han delat upp byggnaden
med funktionella korridorer i stäl
let för salar i långa rader. Förslaget
gav Bohnstedt ett renommé utan
like och också andra arkitekter
imiterade huvuddragen i förslaget i
andra tävlingar.
Triumfen blev dessvärre slutli
gen en tragedi. Riksdagsbygget
sköts upp och slutligen arrangera
des en ny tävling 1882. En ny och
tyngre stilriktning hade tagit över,
18

och Bohnstedt hade inte längre
någon framgång i tävlingen. Ytter
ligare ett slag för Bohnstedt var
branden på teatern i Riga. Ungefär
vid samma tidpunkt stannade ett
planerat slott i Ukraina på ritbor
det, då byggherren gick i konkurs.
År 1883 drabbades Bohnstedt av
ett slaganfall men fortsatte ändå
att rita byggnader ända till sin
död. Bohnstedt dog 1885, ”im
Geistiger Umnachtung” m.a.o.
omtöcknad till förståndet.
Samtida röster lyfte upp
Bohnstedt som den sista och fram
stående representanten av den i
Tyskland viktiga arkitekturrikt
ningen på 1800-talet. Samtidigt
innehöll omdömena en gnutta kri
tik. Denna riktade sig mot den
skenbara lättheten med vilken
Bohnstedt producerade sina alster.
Det har sagts att den tidiga fram
gången ledde till genialisk ytlighet

hos Bohnstedt. Synbarligen var
presentationen av arkitekturen
som verkningsfulla ritningar,
planscher, viktigare för honom än
utförandet av själva byggnaderna.
Som exempel kan nämnas att
Bohnstedt, för att väcka upp
märksamhet, visade upp hela 68
ritningar vid världsutställningen i
London 1862. Å andra sidan
minns man i Finland hur han trots
upprepade inbjudningar inte
besvärade sig att ta sig till platsen
för att överse arbetena på Finlands
Banks huvudbyggnad.

© Finlands Bank.

Bohnstedt som arkitekt för Finlands Banks huvudkontor
Finlands Bank grundades i Åbo
1811 och flyttades till Helsingfors
hösten 1819. Bankens första
tillfälliga huvudkontor i Helsing
fors var Sederholmska huset i
sydöstra hörnet av Senatstorget.
Finlands Bank hann också fungera
nästan sextio år i södra flygeln av
Senatshuset, nuvarande Statsråds
borgen. Läget var naturligt,
eftersom banken på den tiden var
underställd senaten. Då Finlands
Banks ställning ändrades 1868
och banken underställdes stän
derna, aktualiserades också den
redan tidigare diskuterade planen
på en egen byggnad för banken.
De första planerna för ett nytt
huvudkontor ritades av över
direktören för överstyrelsen för
allmänna byggnader Hampus
Dalström 1872. Hugo E. Pipping

berättar i sin historik över Fin
lands Bank att Dalström skickades
bl.a. till Köpenhamn för att stu
dera danska Nationalbankens
byggnad som färdigställts något
tidigare. Denna på sin tid ultra
moderna bankbyggnad, ritad av
arkitekten J.D. Herholdt, har
sedermera rivits. Dalströms plan
innehåller tydliga tillämpningar av
Herholdts lösningar, visserligen
inom ramen för ett mer begränsat
byggprogram. Detta var första
gången som utrymmesbehovet i
bankbyggnaden fastställdes.
Bankfullmäktige var dock inte
nöjd med Dalströms planer. Man
levde i en tid då de första privata
arkitekterna började spela en roll
vid sidan av ämbetsarkitekterna.
Dalströms planer kunde läggas till
sidan genom att man beslutade att

arrangera den första internatio
nella arkitekttävlingen i Finland
för bankens huvudbyggnad. Täv
lingsprogrammet spreds antagligen
genom bankens kontaktnät också
utanför Finland.
I utlysningen av tävlingen
fastställdes flera kriterier för
byggnaden. Huvudfasaden skulle
vara mot Nikolajgatan, nuvarande
Snellmansgatan. På grund av brand
säkerheten fastställdes att sten och
järn var de enda tillåtna bygg
materialen förutom i golv och
dörrar. Valven skulle också vara
brandbeständiga. Vidare med
tanke på brandsäkerheten skulle
byggnaden värmas från en separat
sidobyggnad. Det fanns också
noggranna bestämmelser om
rumsfördelningen.
Den gamla banksalen. © Finlands Bank.
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Finlands Banks kansli mottog
sammanlagt nio bidrag inom den
utsatta tidsfristen, före den 1 sep
tember 1876. I juryn ingick två fin
ska arkitekter, privatarkitekten och
ledande arkitekturläraren Frans
Anatolius Sjöström samt Ludvid
Lindquist från överstyrelsen för
allmänna byggnader. Den inter
nationella medlemmen i juryn var
den svenske arkitekten F.G. Dahl,
känd bl.a. för Kungliga biblioteket
i Stockholm.
I tävlingen delade man ut två
pris. Första priset, 5 000 mark,
gick till Ludwig Bohnstedt. Andra
priset, 2 500 mark, tilldelades
arkitekten F.O. Lindström från
Stockholm. Vilka de andra delta
garna var är inte officiellt känt,
eftersom deltagarnas namn fanns i
slutna kuvert och endast de prisbe

lönta bidragens kuvert öppnades.
Lindström blev sedermera stads
arkitekt i Umeå och ritade många
av de viktigaste offentliga byggna
derna i staden. I Finlands Banks
ritningsarkiv finns en bevarad serie
ritningar märkta med det säll
samma namnet Philibert. Det är
fråga om Lindströms prisbelönta
tävlingsbidrag och hans signatur i
tävlingen.
Bohnstedt hade i Gotha inhäm
tat erfarenhet av att rita bankhus
samt som utvecklare av denna
byggnadstyp. I Bohnstedts förslag
till Finlands Banks huvudkontor
kan ses likadana drag som i andra
nyligen enligt hans ritningar
byggda bankhus. Sådana drag är
en byggnad i två våningar med
dimensioner ungefär som i en kub,
något utstående flyglar, rustice

ringen av fasadytorna och använd
ningen av rundbågar. I och för sig
var dessa allmänna stildrag under
den aktuella epoken.
Bohnstedt stod på toppen av
sin karriär då han vann tävlingen.
Att man kunnat få en internatio
nellt renommerad arkitekt till
Helsingfors väckte entusiasm.
Bohnstedts bevarade arbetsrit
ningar uppvisar hans ypperliga
sätt att presentera sina idéer.
Fasaderna är representativa, men
inte speciellt personliga. Inuti
byggnaden fästs uppmärksam
heten vid den imponerande serie
rum som leder till det monumen
tala trapphuset – som i likhet med
många andra offentliga byggnader
från 1800-talet dominerar rums
kompositionen – och vidare till
salarna på huvudvåningen.
© Finlands Bank.
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I sektionsritningarna fram
träder den rika och stramt klas
siska utformningen och utsmyck
ningen av väggarna och inner
taken. Byggnaden är en solid och
rätt så traditionell stenbyggnad
som är typisk även för Bohnstedt.
Den grundläggande strukturen är
tegelmurar och valv som täckts
med puts. Järnkonstruktioner,
tidens nymodighet, användes
också i stor omfattning i de
bärande strukturerna. I detalj
ritningarna noterar man den rik
liga användningen av järnskenor
för att bära upp taket tillsammans
med murade valvkappor. Med
detta eftersträvades optimal
brandsäkerhet som är en absolut
nödvändighet i en bankbyggnad.
Detta ökade kostnaderna, men å
andra sidan ansåg bankens ledning

att byggnadens brandsäkerhet var
så god att man inte tecknade
någon brandförsäkring.

© Finlands Bank.
Foto: Peter Mickelsson.
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Huvudbyggnaden uppförs
Arbetet för att bygga Finlands
Banks huvudkontor inleddes på
tomten på Stallbacken i Krono
hagen 1878. Tomten längs
Nikolajgatan hade lösts in för
banken för cirka 16 500 mark
1875.
Huvudbyggnadens grundsten
lades den 13 maj 1879. Ordföran
den för bankfullmäktige Robert
Montgomery höll tal vid ceremo
nin, och i fundamentet lades ett
plåtskrin innehållande 20 och 10
marks guldmynt, 2 och 1 marks
silvermynt samt en pergamentrulle
på vilken nedtecknats Finlands
Banks historia.
Under byggskedet tillstötte
tvister. Byggnadsöverstyrelsen
vägrade t.o.m. att godkänna de
ursprungliga ritningarna. Över
styrelsen sände kejsaren ett brev i
26

vilket man ifrågasatte byggnadens
soliditet och beständighet mot eld
och inbrott. Det bör noteras att
byggnadsöverstyrelsens högsta
chef var samme Hampus Dalström
vars planer för Finlands Banks
huvudkontor i ett tidigare skede
hade ratats. Bohnstedt kämpade
för sin sak och sände alla ritningar
som behövdes för bygget från
Gotha, men vägrade att åta sig den
mödosamma resan till Helsingfors.
För att övervaka arbetena på byg
get anställde man arkitekten F.A.
Sjöström, vars skarpa kritik mot
Bohnstedts ritningar framgår av
dokument som bevarats i bankens
arkiv. Sjöström påpekar bl.a. att
höjden i ett och samma rum kunde
variera i olika ritningar.
Byggnaden uppfördes och
utrustades huvudsakligen med

 nska krafter. Konstruktions
fi
arbetena övervakades av ingenjör
Ossian Bergbom och de tekniska
anordningarna planerades och
levererades av ingenjör Gustaf
Emil Berggren. Bägge har för
modligen också inverkat på bygg
nadens takkonstruktioner och
andra byggnadstekniska detaljer.
Huvudbyggnaden stod färdig
1883. De slutliga byggkostnaderna
uppgick till cirka 1,1 miljoner
mark.

© Finlands Bank.
Foto: Peter Mickelsson.
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Huvudbyggnadens senare skeden
Gustaf Nyström blev Finlands
Banks betrodda arkitekt på
1890-talet. Under åren ritade han
flera filialbyggnader i olika städer
i Finland. Han inverkade också i
hög grad på huvudkontorets
arkitektur. Till en början tillkom
främst för sedeltryckeriet en ny
gårdsbyggnad som sedermera
har rivits. Enligt planer från
1898–1900 byggdes de små
innergårdarna igen och på nedre
plan anlades ett nytt säkerhetsvalv,
”safe”, enligt amerikansk modell.
Genom att mellanbjälklagets
brandsäkerhet förbättrades med
betongkonstruktioner kunde
rummen på övre våningen öppnas
upp. Det centrala rummet för
kundbetjäning täcktes med
glastak. Bohnstedt hade redan i
många andra av sina planer visat
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intresse för försök med glastak.
De bevarade sektionsritningarna
och kostnadsuppgifterna för olika
byggnadsdelar tyder likväl på att
glastaket, som på sin tid var så
viktigt och karaktäriserande för
Finlands Banks interiör, var en
senare förändring ritad av Nyström.
Arkitekt W.G. Palmqvist, som
vid Nyströms död ärvde flera upp
drag av denne, ritade den följande
betydande förändringen och till
byggnaden på Finlands Banks
huvudkontor. Ritningarna för
dessa är från 1922. Palmqvists
tillbyggda flyglar utgjorde ett rätt
så harmoniskt komplement till
Bohnstedts fasad. Flyglarna revs
likväl vid den följande ombyggna
den. Också Armas Lindgren deltog
i utformningen av inredningen på
1920-talet.

Bombningarna 1944 orsakade
stora skador på huvudbyggnaden.
Spår efter bombsplitter syns fort
farande i sockeln av Snellmanssta
tyn framför banken. Det karakte
ristiska glastaket förstördes också
och ersattes med ett slutet tak.
Byggnaden renoverades och
byggdes om samt fick en ny och
betydligt större tillbyggnad på
västra sidan i början av 1960-talet
under ledning av arkitekt Harry
W. Schreck. Finlands Banks huvud
kontor omdanades till ett funktio
nellt stort ämbetshus. Den gamla
sidan mot Snellmansgatan beva
rade sitt tidigare utseende men
interiören ändrades i stor utsträck
ning vid denna totalrenovering.
Detta gällde också ytmaterialen,
däribland de nya och anspråks
fulla marmorgolven.

Förstörelsen efter bombningarna 1944.
© Finlands Bank.
Foto: Fred Runeberg.

En detaljerad restaurering av
Bohnstedts byggnad är av natur
liga skäl inte möjlig efter alla änd
ringar. Vid den senaste renove
ringen som avslutades 2006 åter
ställdes i huvudrummen i den
gamla delen en del av den genom
synlighet och rymdkänsla som
finns i Bohnstedts och Nyströms
ritningar. Renoveringen planerades
under ledning av arkitekt Matti
Nurmela.
Till och med efter alla änd
ringar är Ludwig Bohnstedts arki
tektur påtaglig i Finlands Banks
huvudkontor. Byggnadens huvud
volym och fasader mot entréplat
sen vid Snellmansgatan är fortfa
rande härskande. Inuti byggnaden
imponeras man fortfarande av den
mäktiga entréhallen med dess för
Bohnstedt karakteristiska dispone
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ring av väggytorna och i synnerhet
den monumentala huvudtrappan.
En del av rummen på övervå
ningen, m.a.o. huvudvåningen bär
delvis fortfarande Bohnstedts och
Nyströms signatur. I dekoratio
nerna syns de facto på vissa ställen
bokstäverna L B.
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