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1. Inledning till ämnet och den historiska kontexten 

1.1. Inledning, kontext och forskningens ramar 

Min avhandling handlar om arkitekten Kaj Englund (1905 – 1976) (bild 1). Under hans levnadstid 

har arkitekturen och världen förändrats mycket. Mitt intresse för att forska i Englund ligger i hans 

intresse för bra boede åt helt vanliga människor. I Finland pågick ett systematiskt socialt projekt att  

se till att alla hade ett hem på grund av bostadsbristen under återuppbyggnaden och urbaniseringen 

efter andra världskriget. Denna bostadsfråga var starkt ideologisk i samhället.1 Under sin karriär 

jobbade Kaj Englund med dessa frågor.

Kaj Englund blev arkitekt år 1931 från Tekniska högskolan.2 Funktionalismen, den nya 

arkitekturen, hade nyligen strandat i Finland.3 Tankar och teorier om arkitektur förnyades i och med 

detta. Funktionalismen medförde standardisering och praktiska lösningar inom bygnadsbranchen. 

Andra världskriget både avbryter utvecklingsmöjligeheterna och ger nya incentiv och mening åt 

standardisering, utveckling av arbetsmetoder och uppbyggandet av samhället. I och med 

återuppbyggnaden, bostadsfrågan samt urbaniseringen måste hela nya bostadsområden byggas. 

Dessa bostadsområden, förorterna, byggdes enligt de nyaste ideologierna inom arkitekturen. De var 

naturnära boendemiljöer som introducerades som bra miljöer för människor.4

Englund arbetade mitt i allt detta och hans produktion innefattar arkitekturprojekt runt om i Finland,

i form av bland annat våningsbostadshus, villor och typmodeller för egnahemshus. Han arbetade 

också för återuppbyggnaden av landet inom bl.a. Arkitektförbundet och för standardiseringen på 

Standardiseringsbyrån. Kaj Englund var en mycket produktiv arkitekt med en mycket aktiv karriär.

Viktiga teman i planeringen av bostadsarkitekturen i Finland i allmänhet från denna tid och som är 

viktiga med tanke på mitt arbete är; att kostnadseffektivitet och effektiv produktion av bostäder 

skall understödas och att ett hem i enlighet med funktionalismen skall vara modernt och5 att ett 

naturnära bostadsområde var den ideala boendeformen.6

Jag undersöker Englunds tankar kring bra boende och hans idéer om förverkligandet av bra 

bostadshus i samband med de bostadshus han planerade och ritade i Helsingfors förorter under tiden

1 Juntto 1990, 192 – 193.
2 Englunds diplom för andra delen av diplomexamen, Aaltos arkiv. 
3 Nikula 1981, 19.
4 Juntto 1990, 219. 
5 Saarikangas 2002, 354, 359.
6 Saarikangas 2002, 346.
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1937 – 1962. Årtalen valde jag enligt produktionen; under denna period var Englund som mest 

aktiv och ritade och planerade bostadshus i Helsingfors förorter. Jag har valt att begränsa mig till 

bostadshus i Helsingfors på grund av avhandlingens storlek. Dessutom har jag valt Englunds 

förortsprojekt på grund av att förorterna intresserar mig som koncept. Jag är intresserad av 

Englunds tankar kring bostadsproduktion och vad han tycker en bra bostad är, hur Englunds 

produktion och ideologier passar in i kontexten för sin tid samt hur hans produktion såg ut i 

allmänhet också i jämförelse med samtiden. Dessutom intresserar det mig att undersöka hur 

ideologierna och verkligheten korrelerar då han levde i en lägenhet i ett självritat hus.

Byggnaderna jag kommer att studera är:

• De två bågformade bostadshusen på Talldungevägen 5 i Månsas, som utgör en helhet. 

• De två rektangelformade bostadshusen på Regissörsvägen 11 – 13 i Norra Haga, som utgör 

en helhet.

• Bostadshuset As Oy Kaarelantie 86 på Kårbölevägen 86 i Gamlas. 

• Englunds egna hem på Drumsö på Nordostpassagen 13 för att jämföra med hans allmänna 

bostadsbyggnader.

Dessa byggnader får i min forskning representera Englunds bostadsproduktion i Helsingfors 

förorter. Englund planerade dem och de förverkligades under en tidsperiod på 25 år och de ger en 

inblick i hans långa karrär. Tidsmässigt representer hemmet på Drumsö tiden före andra 

världskriget, bostadshusen i Månsas och Norra Haga återuppbyggnaden och bostadshuset i Gamlas 

tiden av urbanisering i Finland. Alla fyra representerar förortsbyggande – hemmet på Drumsö är 

dock någon slags förform av en förortsbyggnad, eftersom Drumsö först efter 

områdessammanslagningen 1946 blev en förort till Helsingfors. 

1.2 Forskningsfrågor, teoretisk bakgrund, metodologi och uppdelning av arbetet

Mina forskningsfrågor i arbetet är: 

1. Hur ser man standardiseringen och samtidens ideologier i Kaj Englunds produktion?

2. Vad var Kaj Englunds syn på bra bostadsarkitektur? 

3.  Hur passar Kaj Englunds bostadsarkitektur i Helsingfors in i sin kontext och tid? 

4. Vad berättar dessa valda arkitekturexemplen om Kaj Englunds arkitektur?

Som övergripande tema i mina forskningsfrågor och bakgrunden till dem är: Hurdan är Kaj 

Englunds arkitektur och finns det något annorlunda i hans arkitektur eller följde den skarpt tidens 
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anda?

Teoretisk bakgrund

Den främsta teoretiska bakgrunden är ett samband av följande saker: trädgårdsstadens och förortens

teorier, bostadsfrågan och återuppbyggnaden i allmänhet, och tidens anda som handlade om så bra 

boendemiljö som möjligt för människor. 

Teorierna om förortsboendet och trädgårdsstäderna blev introducerade av Otto-I Meurman i 

Finland. Bostadsfrågan och ansträngningarna till bra boendemiljö är i min forskning representerade 

av bl.a. Heikki v. Hertzens Koti vaiko kasarmi lapsillemme (1946) och Asuntopolitiikka-tidningen 

(1950 – 1966) samt Anneli Junttos Asuntokysymys Suomessa, Topeliuksesta tulopolitiikkaan (1990). 

Utöver dessa hör funktionalismen och modernismen i form av konsthistoriska stilar samt 

återuppbyggnaden, standardiseringen och rationaliseringen i form av historiska händelser också till 

min teoretiska ram. Mer genomgående om alla dessa i följande kapitel.

Metodologi

Mina huvudsakliga metodologier är:

Arkivforskning, som jag delat upp i två delar 

- Att forska i privata personarkiv. I detta fall handlar det om Englundarnas egna arkiv som 

han och hans fru sammanställt. Detta är ett subjektivt, icke allmänt arkiv, som Englund och hans fru

sparat som en memoar om sina liv. I detta arkiv ingår artiklar, fotografier, små anteckningar samt ett

par brev.

- Att forska i statliga eller allmännyttiga arkiv. I detta fall handlar det om tidningars arkiv, 

Arkitekturmuseets arkiv, Byggnadstillsynsverkets arkiv samt Finlands nationalarkiv.

Till arkivforskningen tillhör även ett försök att komma åt det historiska perspektivet, hur det 

såg ut då Englund arbetade. Det är mitt syfte att komma så nära den historiska situationen istället 

för att försöka se på Englunds arbete som en del av dagens värld. Jag försöker komma åt vad 

Englunds arbete betydde då den kom till och hur den såg ut då han själv var aktiv. 

Den andra huvudmetodologin är intervjuer. Jag har använt intervjuerna med Englunds döttrar som 

förstahandskällor. Här måste jag komma ihåg subjektiviteten i deras minne och i deras berättelser 

om sin far och sitt barndomshem.
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Uppdelning av arbetet

I kapitel 2 behandlar jag samtiden och den historiska bakgrunden. Jag kontextualiserar Englund och

går igenom vad som skedde i Finland under Englunds arbetstid. 

I kapitel 3 behandlar jag Kaj Englund som person och arkitekt inklusive hans syn på bra arkitektur 

och hans tankar kring bostadsfrågan samt ger en överblick av hans arkitektur och de olika 

arbetsuppdrag han hade. Jag sammanfattar Englunds tankar om bra boende i en tabell som jag sedan

kommer att använda som analysredskap. I detta kapitel talar jag mest om forskningsfråga nummer 1

och 2. 

I kapitel 4 behandlar jag alla de fyra valda arkitekturexemplen samt de förortsområden byggnaderna

är belägna i mer genomgående. Jag jämför Englunds tankar i tabellen från kapitel 3 med dessa 

bostadsbyggnader och gör en lite djupare analys av bostadshusen. I detta kapitel behandlar jag 

resten av forskningsfrågorna, d.v.s. 3 och 4.

Kapitel 5 presenterar jag sammanfattningen och slutsatserna utgående från forskningsfrågorna.

1.3 Forskningsmetoder, tidigare forskning och litteratur

Om Kaj Englund finns egentligen ingen tidigare sammanställd forskning, så mitt material har jag 

samlat från olika källor. En stor del av projektet har varit att samla och sammanställa material om 

Kaj Englund i allmänhet. Jag har använt mig av Kaj Englunds arkiv på Arkitekturmuseet, där jag 

studerat hans arkitekturritningar i orginal. Ritningar har jag också studerat på 

Byggnadstillsynsverket. Jag har intervjuat hans döttrar Cecilia Rope och Ursula Salo, studerat 

Englunds åsikter och tankar samt läst samtidstexter i form av artiklar och texter. Jag har också 

bekantat mig med den finska arkitekturhistorian från Englunds tid. Dessutom har jag haft stor hjälp 

av att jag bläddrat mycket i mappar med tidningsurklipp från Englunds tid som Englund själv 

tillsammans med sin fru, Lyyli Inkeri, Li. Dessa mappar finns bevarade hemma hos Cecilia Rope.

Jag har kontextualiserat Englund till den relevanta finska arkitekturens historia, inklusive 

funktionalismen, förorter, återuppbygganden, bostadsfrågan, standardiseringen, modernismen, 

urbaniseringen, andra världskrigets påverkan samt Arava-verksamheten. 

Viktig allmän litteratur har varit bl.a. Riitta Hurmes Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajanmäkeen 

(1991), Riitta Nikulas Suomen arkkitehtuurin ääriviivat (2005), Heikki v. Hertzens Koti vaiko 
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kasarmi lapsillemme (1946), Raija-Liisa Heinonens Funktionalismin läpimurto Suomessa (1986), 

Kirsi Saarikangas Model houses for model families, Gender, Ideology and the Modern Dwelling, 

The Type-Planned Houses of the 1940s in Finland (1993), Kirsi Saarikangas Asunnon 

muodonmuutoksia, puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa (2002) och Erkki

Mäkiös Kerrostalot 1940 – 1960 (1989).  Dessutom har följande böcker som handlar om de förorter

jag studerat varit viktiga: Hilla Tarjanne som i serien Helsingin rakennuskulttuuri har skrivit både 

Lauttasaaren rakennusinventointi (2003) och Pohjois-Haagan rakennusinventointi (2007), Mirja 

Huuhkas Kaarela, neliapila (1990) samt Maunula-Seura rys Maunula kaupunginosa keskuspuiston 

kainalossa (1993) och Asuntopolitiikka – tidningen (1950 – 1966). 

Givetvis har alla artiklar som Kaj Englund själv skrivit också varit mycket viktiga och givande. 

Viktiga termer i min forskning är förort, trädgårdsstad, bostadsfrågan, standardisering och 

rationalisering samt funktionalism och modernism. 
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2. Historia, bakgrund och samtiden 

För att kontextualisera Englund och ge en bakgrund till Englunds idéer samt de tankar och frågor 

som var viktiga under Englunds arbetsliv vill jag här presentera allmän konsthistoria från ungefär 

1931 – 1962. Dessutom skall jag försöka belysa litet om ”tidens anda” det vill säga åsikter och 

konventioner från 30- till och med 60-talet. 

2.1 Bakgrund, konsthistoria och tidens anda

I början av 1900-talet fick arkitektur en ny dimension då betong introducerades som ett 

byggnadsmaterial. Här granskar jag hur betongen och andra material påverkade arkitekturen. I och 

med betongen krävdes det att en för byggandet ny yrkesgrupp kom med i bilden; ingenjören som 

tog en del av arbetet av den allvetande arkitekten. Den långa tiden för bärande tegel- och 

träkonstruktioner var över då betong blev vanligare.7 I slutet på 1930-talet började 

materialanvändningen bli allt mångsidigare. Under 40-talet var arkitekturen enklare p.g.a. krigets 

omständigheter, Sirkka-Liisa Jetsonen skriver i sin artikel Realismia vai unelmia, 50-luvun 

julkisesta rakentamisesta (1994) att arkitekturen under detta årtionde har beskrivits som realistisk. 

Hon skriver också att 1950-talets början är en slags återvändo via romantiska drag slutligen till 

modernismen. Efter nödåren blev arkitekturen även mer experimentell i och med nya 

byggnadstekniker, element och betong.8 Erkki Mäkiö anser i artikeln Rakennustekniikan murros 

(1994) att 1940-talet hör i hop med samma brytningsperiod som 1950-talet eftersom händelserna på 

40-talet så starkt styrde händelserna på 50-talet.9 Under slutet på 1950-talet blev effektiv, 

ekonomiskt hållbar bostadsproduktion mer och mer viktigt och det syntes som innovation av själva 

produktionen.10 Ett av de viktigaste skälen för utvecklandet av byggandet och byggnadsteknik har 

hela tiden varit att kunna förminska produktionskostnader.11 

Under Englunds studietid pågick klassicismens tredje, mest avskalade, skede i Finland åren 1927 – 

1932, enligt Riitta Nikula i Yhtenäinen kaupunkikuva 1900 – 1930: Suomalaisen 

kaupunkirakentamisen päämäristä, esimerkkeinä Helsingin Etu-Töölö ja Uusi Vallila  (1981).12 Till 

7 Mäkiö 1994, 57.
8 Jetsonen 1994, 50.
9 Mäkiö 1994, 57.
10 Mäkiö 1994, 61.
11 Mäkiö 1994, 62. 
12 Nikula 1981, 72.
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detta byggnadsskede tillhör Riksdagshuset på Arkadiabacken i Helsingfors, planerat av Johan 

Sigfrid Sirén. Byggnaden blev klar år 1931.13 Hela utvecklingen från den nationalromantiska finska 

Art Nouveau-stilen till funktionalismens genombrott kring 1930, speglar inflytandet och idealen 

från den samtida byggnadskonsten i Skandinavien och Centraleuropa.14 Fram till 1920-talet var det 

viktigast att planera fasaden och trappuppgången, själva bottenplanerna förändrades inte mycket 

från det de varit på 1800-talet.15 Bottenplanerna och den strikta uppdelningen av bostadens 

utrymmen tillhör funktionalismen, som jag kommer att presentera härnäst. 

Funktionalismen började i Finland egentligen på 1930-talet.16 Under Englunds studietid, i slutet på 

1920-talet utvecklades den förfinade och avskalade klassicismen vidare till funktionalismen under 

de påföljande knappa tiderna under depressionen i början av 1930-talet.17 I finsk arkitekturdiskus- 

sion steg funktionalismen, den internationella modernismen, dock fram redan år 1928, då bl.a. Erik 

Bryggman och Alvar Aalto började tala om den nya arkitekturen, den nya realismen.18 De 

presenterade samma år sina åsikter om den nya arkitekturen även för den finska pressen. Raija-Liisa

Heinonen skriver i boken Funktionalismin läpimurto Suomessa (1986) att det i dessa intervjuer med

Bryggman och Aalto kommer fram att båda två hade följt med och satt sig in i de Centraleuropeiska

händelserna inom arkitektur.19 Funktionalismen var intressant för de unga som ville ha något i 

enlighet med tidsandan för att tackla nya utmaningar med; en ny tid presenterades i och med bl.a. 

Bauhaus och Le Corbusiers skriverier och arkitektur.20 Bauhaus grundades 1919, Le Corbusiers bok 

Vers une architecture utkom 1923 och De Stijl gruppen grundades redan 1917.21 Detta ger bakgrund

till hur Finland såg ut då Englund blev arkitekt samt under åren han arbetade inom arkitektur. 

2.2 Intro till hemmen

Jag granskar den funktionalistiska bostaden för att ge bakgrund till hur bostadsarkitekturen i 

allmänhet skulle ordnas under Englunds tid som arkitekt. Viktigt för det funktionalistiska hemmet i 

allmänhet var att rummen och utrymmen skiljdes åt så att alla funktioner fick sina egna distinkta 

13 Nikula 1981, 86.
14 Nikula 1981, 87.
15 Nikula 1981, 88.
16 Nikula 1981, 19.
17 Nikula 1981, 25.
18 Heinonen 1986, 7.
19 Heinonen 1986, 12.
20 Nikula 2005, 133.
21 Heinonen 1986, 9.
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utrymmen samt att alla rum hade ett eget ändamål. Den ideala lägenheten bestod av ett litet kök, ett 

eller flera små sovrum, ett mer rymligt vardagsrum samt badrum med toalett. Varenda vrå skulle 

användas effektivt.22 Viktiga bakgrundstankar för uppdelandet av utrymmet låg i att både kroppslig 

och själslig hygien lyftes fram och betonades i bostadsplaneringen.23 Köket blev ett särskilt projekt, 

med standardiserade möbler och gas- eller elspis. För förnyandet av köket var de nya tekniska 

hjälpmedlen samt idealbilden av kvinnan som aktivt tog ansvar över sitt liv en del av de 

grundläggande idéerna.24 Stor vikt lades även på att alla invånare i hemmet skulle ha ett fast sovrum

eller en sovplats.25 Med tanke på detta skulle köket vara såpass litet, effektivt och kompakt att det 

endast var möjligt att tillreda mat i det. Kritik mot ätande, sovande och umgänge i köket uppkom av

hälsoskäl.26 Också utrymmen för barn blev mer viktigt och vikten av barnens lek fick mer 

uppmärksamhet.27 Det funktionalistiska hemmet skulle vara effektivt och ändamålsenligt och alla 

utrymmen skulle ha sin särskilda uppgift för alla dess invånare; tillspetsat skulle kvinnan arbeta i 

köket, mannen skulle få vila sig efter en arbetsdag i det nya vardagsrummet och barnen skulle få 

leka i sitt nya rum eller vrå. Förstås har lägenhetens förändring skett gradvis och gamla modeller 

fortsatt leva parallellt med de nya.28 På 30-talet var dock denna nya moderna lägenhet ännu en 

möjlighet bara för de rikaste och för medelklassen, den spred sig till hela folkets normalhem under 

återuppbyggnaden, samt slutligen under 1960- och 1970-talet.29 Englund var en av de arkitekter som

kämpade för att alla skulle ha möjlighet till ett modernt och välutrustat hem.

Standardiseringen och  rationaliseringen av arkitektur hör till denna tidsperiod. Standardiseringen 

och rationaliseringen var starkt bundna till samhället; standardiseringen blev en symbol för den 

moderna världen på 20- och 30-talen och med rationalisering syftas det inom arkitektur oftast på 

sätt att göra saker mer ”fiffiga” bl.a. att öka produktionseffektivitet, skära ner onödiga 

arbetsmoment och samtidigt sänka energi- och råvaruförluster med hjälp av vetenskaplig 

forskning.30

Funktionalismen och idén om den medelklassiga familjens boende under 1920 och 1930-talen 

formade grunden för återuppbyggnaden efter andra världskriget under 1940 och 1950-talen.31 D.v.s. 

22 Saarikangas 2002, 239, 241.
23 Saarikangas 2002, 237. 
24 Saarikangas 2002, 260 – 261.
25 Saarikangas 2002, 238. 
26 Saarikangas 2002, 245, 251.
27 Saarikangas 2002, 290.
28 Saarikangas 2002, 15.
29 Saarikangas 2002, 343.
30 Henttonen 2009, 51 – 52.
31 Saarikangas 2002, 12.
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idéer om standardisering och familjeboende, som skulle passa alla oavsett om man bodde i 

stadsmiljö eller på landsbygden, uppkom redan under funktionalismen. Andra världskriget och 

återuppbyggnaden motiverade och stärkte behovet av standardiseringen. Lösningarna var praktiska 

särskilt med tanke på tidseffektivitet.32 

Under 1940- och 1950-talen blev städer och höghus mindre och mindre populära i allmänhet. Bl.a. 

Väestöliitto, grundat 1941, sprider starkt åsikter om att städer varken är hälsosamma eller 

trivsamma.33  

Ett av dessa ställningstaganden är boken Koti vaiko kasarmi lapsillemme som Heikki v. Hertzen 

skrev 1946 på uppdrag av Väestöliitto. Boken handlar om bostadsplaneringen och 

bostadsbyggandet samt bostadsfrågan i Finland under den tiden. V. Hertzen presenterar sina åsikter 

om situationen i Finland. Han poängterar att bostadsfrågan är ett samhälleligt projekt och att frågan 

har en grundliggande betydelse för samhällets framtid. Utvecklingen av människors öden och 

karaktär formas av och i hemmet. Bostadsfrågan är enligt honom en av samhällets centralaste 

frågor. En bra bostad på en passlig plats är den bästa grunden för att individer och på så sätt hela 

samhället skall utvecklas balanserat.34 Han säger:

”Yhteiskunta voi olla terve vain, jos kodit ovat sen laatuisia, että ne pystyvät kasvattamaan 

vapaita ja tasapainoisia, henkisesti ja ruumillisesti terveitä kansalaisia...”35

Dåliga boendeförhållanden för med sig många olika problem. Hertzen räknar upp alla de negativa 

aspekterna som han associerar med dåliga hemförhållanden. Han tycker att de gräver en grop för 

folkhälsan och hämtar med sig många samhälleliga sjukdomar. Han tycker vidare att de föder 

kriminalitet och morallöshet, ökar alkoholism och lösdrivare, splittrar hem och får till stånd svåra 

problem med att sköta om barn och unga.36 Han anser också att bostadsmiljön är viktig med tanke 

på männsiskors utveckling, men att dagens kommunalpolitiker och stadsplanearkitekter har gjort 

grova misstag i utformningen av dessa boendemiljöer.37 Han ger t.ex. bostadsområdet kring 

Mannerheimvägens och Granvägens korsning samt Tempelplatsen som exempel på dessa misstag. 

Om Bostadsområden som Tempelplatsen säger han att de skulle passa bättre för mumier än för 

32 Saarikangas 1993, 84.
33 Nikula 1994, 78. 
34 v. Hertzen 1946, 5 – 6. 
35 v. Hertzen 1946, 5. 
36 v. Hertzen 1946, 6. 
37 v. Hertzen 1946, 13. 
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människor att bo i.38 

Som ett exempel på bra byggande och bra boendemiljöer i Helsingfors ger han Kottby, med låga 

hus, snygga tomter, mycket natur och att omgivningen har använts till godo på ett bra sätt.39

Han talar även om stadsbyggandets revolution, som han menar att kommer att ske på grund av 

tvånget av återuppbygganden. Trädgårdsstadens tid skall börja med människan – hemmet och 

skolan - i centrum. Han anser att bostadsområden skall byggas som helheter utgående från 

människans och hemmets behov. Ett bostadsområde skall vara en självständigt fungerande enhet 

med all viktig service – butiker, daghem, restauranger, bibliotek, tvättstugor, biografer och 

sportfaciliteter,  osv - i närheten.40 

För honom är ett egnahemshus på en egen tomt den ideala boendemiljön. Egnahemshuset är bra för 

egen lugn och ro, vila och friheten att ordna hemmet som man vill. Dessutom är egnahemshuset bra 

för barn på grund av möjlighet till utomhusvistelse på den egna tomten. Det största minuset med ett 

egnahemshus är att det är relativt dyrt att bygga, på grund av att det kräver så mycket mark för att 

bosätta flera människor. Han menar dock att ett egnahemshus inte passar alla människor på grund 

av att ett egnahemshus kräver mycket arbete, då finns det radhus som alternativ för människor som 

har mindre tid och ork till gårdsskötsel. Radhus är billigare än egnahemshus och kräver mindre plats

och arbete. De ligger någonstans mellan höghus och egnahemshus med möjlighet till samma 

tekniska finesser som för höghus med t.ex. gemensam värmecentral, fullständiga vattenledningar 

och avloppssystem o.s.v. för ett radhusområde, men höghusens problem finns inte. För en del 

människor är radhuset den ideala boendeformen. 

Till slut medger han att höghus också behövs. Han anser att den största fördelen med höghus är de 

relativt förmånliga byggnadskostnaderna. Han säger dock starkt ifrån angående stora 

kasernliknande hyreshöghus och säger att de måste försvinna totalt. Höghusen måste även de 

byggas i naturen och naturnära för att de skall vara acceptabla. Han anser dock att höghus inte borde

byggas högre än 3 – 4 våningar. För höghusens del är Väinämöinengatan en av de bästa gatorna i 

Helsingfors, enligt v. Hertzen. Där finns byggnader bara på ena sidan gatan och de är tre våningar 

höga.41 Koti vaiko kasarmi lapsillemme är en ideologisk pamflett som gör bostadsfrågan till fråga 

om värderingar. Detta är en viktig teoretisk bakgrund till min forskning och ger en inblick i tidens 

anda. Dessa tankar var utspridda och vanliga bland arkitekter under denna tid, bl.a. Hilding 

Ekelund, en av samtidens främsta arkitekter, stod även för dessa tankar.42

38 v. Hertzen 1946, 14, 21. 
39 v. Hertzen 1946, 16 – 19. 
40 v. Hertzen 1946, 40 – 41.
41 v. Hertzen 1946, 66 – 70, 73, 76. 
42 Saarikangas 2002, 229, 244.
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År 1950 började Väestöliitto ge ut en tidning; Asuntopolitiikka, som skarpt kommenterade kraven 

om att utveckla lagstiftningen angående än planläggning, än bostadsproduktion och 

bostadsfinansiering. Tidningen hade enligt redaktörerna grundats så att det skulle vara möjligt för 

t.ex. beslutsfattare i städer att följa med diskussion och utveckling som inom bostadsfrågor skedde 

både i världen och i Finland.43 Tidningens första nummer samlade en vädjan till Helsingfors stad om

10 olika aspekter som staden borde beakta då de planerade vidare utveckling av staden. Vädjan 

innehöll bl.a. ett program för bostadsproduktion.44 Ett exempel ur vädjan handlar om vikten att 

skilja åt bostadsområden och trafikleder.45 Ett annat exempel var att bostadsområdena från början av

första planeringsskedet borde ordnas på så sätt att de blir bra bostadsområden.46 Asuntopolitiikka 

kommenterade aktuella frågor aktivt och med angelägna röster. Bostadsfrågan och bostadsbristen, 

ur olika synvinklar, är en av de angelägnaste ämnena under hela tiden tidningen utkom. En artikel 

kommenterar trafiksäkerhet och hur dåliga lösningar i planläggning leder till dödsfall i trafiken, 

enligt artikeln var 500 barn offer i trafiken under år 1949.47 Detta kunde undvikas med väl planerade

bostadsområden. Tidningen talar mycket om det ”ideala” bostadsområdet i Hagalund och 

presenterar det bl.a. då det håller på att byggas.48 De talar även om Aravas statliga medel och 

ekonomi samt anser att Arava pengarnas andel borde bli högre för att bostadsbristen skulle lätta.49 

Ett annat angeläget tema är familjebostädernas knapphet och behovet av både mera och större 

lägenheter i Finland.50 

Anneli Juntto presenterar bostadsfrågan som en långvarig diskussion i Finland. Frågan stiger fram i 

mitten på 1800-talet, då endast på diskussionsnivå, praktiska åtgärder stiger fram senare. Juntto 

lyfter fram Einar Böök som på 1910-talet talar om bostadsfrågan som en samhällelig fråga.51 

Faktumet att många bodde trångt och att många var utan ett eget hem var ett återkommande 

problem och diskussionsämne till exempel både vid sekelskiftet,52 kring slutet av 1930-talet,53 samt 

under återuppbyggnaden, som jag redan konstaterat. Dessa teman är starkt förknippade med 

Englunds arbete som arkitekt. 

43 Asuntopolitiikka 1/1950, 2.
44 Nikula 1994, 81.
45 Nikula 1994, 81.
46 Asuntopolitiikka 1/1950, 4.
47 Asuntopolitiikka 3/1950, 4.
48 Bl.a. Asuntopolitiikka 3/1951, 4.
49 Bl.a. Asuntopolitiikka 3/1954, 1 och Asuntopolitiikka 1/1959, 1.
50 Bl.a. Asuntopolitiikka 1/1953, 1 och Asuntopolitiikka 2/1959, 1.
51 Juntto 1990, 59.
52 Juntto 1990, 39 – 40.
53 Juntto 1990, 167. 
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2.3 Om Stadsplanering och förorter

Helsingfors marker växte 1946 och staden började bygga upp nya bostadsområden enligt det nya 

idealet om de naturnära och människovänliga bostadsområdena som kallades förorter. 

Teorier om bra byggande hade tid att uppstå och nå Finland under efterkrigstiden; förortsområden 

blev sakta men säkert normen. Otto-I Meurman lanserade teorin om förorten i Finland. Förorten 

skulle bestå av bostadsområden avskiljda av skog och odlingsmarker.54 Som bakgrund till detta 

tänker jag nu redogöra för förortens och trädgårdsstadens uppkomst. Otto-I Meurmans verk 

Asemakaavaoppi (1947) har varit central för den finska stadsplaneringen under 1900-talet. I den 

redogör han för sin idé om stadsplanering. 

En idé om trädgårdsstaden (garden city) lanserades av Ebenezer Howard år 1893 i England.55 

Grundidén handlade om att kombinera en ny bostadsenhet av de bra delarna från landsbygden och 

staden och lämna bort de dåliga delarna från dessa.56 Han ville att det skulle grundas nya städer för 

att få de existerande städerna att sluta växa sig ännu större. Hans idé handlade om en liten 

självförsörjande stad som gränsade till en zon för jordbruk.57 Begreppet om trädgårdsstaden 

suddades snabbt ut efter att den första trädgårdsstaden, Letchworth (1903) grundades. Detta var 

p.g.a. att en trädgårdsförort Hampstead Garden Suburb grundades, som grundande sig på en annan 

teori än idén om trädgårdsstaden. Hampstead blev ett grönskande bostadsområde som var beroende 

av arbetsplatserna och servicen i det existerade (London) centrumet.58 

Istället för en liten självständig stad skulle trädgårdsförorten bli ett ännu mindre bostadsområde 

kring den existerade staden.59 På så sätt skulle de existerande städerna växa sig ännu större med 

förorter, d.v.s. tvärtom från vad Howard ursprungligen ville uppnå. Alltså hade redan två olika idéer

om nya bostadsområden uppkommit. Hampstead väckte uppmärksamhet både runt om i England 

och utanför landets gränser. Det ledde till att olika arkitektursamfund och föreningar som hade med 

byggande att göra började använda termerna garden city och garden suburb parallellt med varandra 

och idén om trädgårdsstaden spred sig snabbt i Europa.60

54 Pakkala 1994, 97.
55 Hurme 1991, 12.
56 Hurme 1991, 13.
57 Hurme 1991, 19.
58 Hurme 1991, 17.
59 Hurme 1991, 19.
60 Hurme 1991, 19.
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Meurman var den första i Finland som direkt framförde Ebenezer Howards idéer om den 

decentraliserade staden, där han underströk trädgårdsstadens största möjliga självständighet, 

mångsidigheten i affärslivet och det sociala livet, servicen, arbetsplatsernas och boendets placering 

samt att det skulle finnas mycket grönområde. Som exempel på finska trädgårdsstäder nämnde 

Meurman Brändö (grundat 1907), Kottby och ”Saarinens Munksnäs”.61 

Meurmans förort var rymlig och naturnära. Det var trädgårdsstadens principer blandade med 

förortens idé. Utgångspunkten var spridning av byggnader. Enligt Asemakaavaoppi skall 

bostadsområdena avgränsas och skiljas från varandra med hjälp av skog, parker samt jordbruk. I 

bostadsområdet skulle bo 2000 – 10 000 invånare, med 6000 som ett bra medeltal. Utöver bostäder 

skulle området ha bl.a. skola, köpcenter, post, utrymmen för hobbyverksamhet, dessutom fabriks-, 

lager-, och trafikområden som skiljdes från varandra och bostäderna med hjälp av grönområden.62 

Meurman hade bekantat sig med olika teorier och bakgrunder till förortsidén från bl.a. England. 

Termer och teorier blandades och bearbetades till finska versioner. Dessa teorier innefattar idéer om

trädgårdsstaden, trädgårdsförorten och förorten.

Termen förorten kommer från orden ”neighbourhood unit” som Clarence A. Perry myntade i New 

York på 1920-talet.63 Perrys förort hade starka band till sociologisk stadsforskning. Han tänkte även 

på hur områdets utseende direkt och indirekt påverkade invånarna, områdets image samt på hur 

omgivningen i bostadsområdet var en fortsättning på själva bostaden. Viktiga saker i förorten var att

lågstadieplatser och invånarantal skulle vara i balans, förorten skulle omringas av vägar för 

förbifartstrafik, det skulle finnas ett tillräckligt nätverk av parker och rekreationsområden. Skolor 

och andra institutioner skulle finnas centralt och lättillgängligt. Det skulle finnas ett kommersiellt 

centrum, som inte skulle ligga helt centralt, men t.ex. vid en av trafikens knutpunkter. Dessutom 

skulle vägnätverket inom förorten vara anpassat för att förbättra och underlätta rörligheten inom 

området. Perry rekommenderade att invånarantalet skulle vara kring 5000 – 6000 personer.64

Några skillnader mellan Howards trädgårdsstad och Perrys förort som Hurme tar upp är: 

Trädgårdsstaden skulle enligt Howard vara en skild stad omringad av en zon för jordbruk och med  

förbindelser med kollektivtrafik till en större närliggande ”moderstad”. Trädgårdsstaden skulle 

också ha mångsidigt arbetsutbud, även industri och ca 32 000 invånare, med sektorer med ca 5000 

invånare per sektor. Förorten skulle enligt Perry vara nära ansluten till en redan existerande stad 

som skulle avgränsas av trafikleder och som sagt ha mycket färre invånare. Det gemensamma med 

dessa två var de centrala offentliga institutionerna och att både Howard och Perry hade understrukit 

61 Hurme 1991, 79.
62 Hurme 1991, 80.
63 Hurme 1991, 32 – 33. 
64 Hurme 1991, 33 – 35.
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och ansett att naturen och områdets grönska samt växtlighet var viktiga.65

Meurman själv talade bl.a. om puutarhakaupunki, trädgårdsstad; tytärkaupunki, dotterstad och 

puutarhaesikaupunki, trädgårdsförort 66 samt ”vihervyöhykekaupunki”.67 Han tycktre att alla 

förorter skulle följa ett mönser, med ett kommersiellt, kulturellt och förvaltnings-centrum. 

Dessutom skulle det finnas en kyrka, daghem, skola och bostadshus i vida bågar runt om. Ungefär 

hälfen av invånarna skulle bo i höghus, andra hälften i rad- och egnahemshus.  Inga av husen skulle 

sällan bli högre än tre våningar. Enligt Meurman passade radhus extra väl åt de mindre förmögna.68 

Begreppet förort och dessa trädgårdsbostadsområden är viktiga med tanke på Englunds arkitektur 

och min forskning. Slagorden naturnärhet och förort bär genom Englunds produktion. I min 

forskning använder jag mig av ordet förort och med det syftar jag på ett bostadsområde med eget 

litet centrum och egen service, utanför kärncentrum. Förorten är ändå en del av den stora 

stadshelheten. 

I förorterna började höghus och hyreslägenheter förekomma. Stadens hyreslägenheter byggdes 

bland annat i Månsas.69 Englund menar att det största minuset med hyresbostäder i höghus har 

tidigare varit det att de är belägna på trånga gator och gårdar i en omgivning som han beskriver som

en ledsam stenhus-ödemark. Han konstaterar även att den moderna (kring 1940) stadsplaneringen 

för hyreshusen kom närmare grönskande natur, och genom detta ger hyreshusen en för 

egnahemshusen typisk, enligt honom bra, aspekt.70 Detta tyder på att Englund förespråkar 

förorternas bostadsområden och är på samma linjer som v. Hertzen då det gäller hurdant ett 

bostadsområde borde vara. 

Saarikangas lyfter också fram att det inom bostadsplaneringen i allmänhet började förekomma 

negativa åsikter beträffande tätt bebodda områden samt mot städers centrum som på alla vis ansågs 

ohälsosamma.71

Enligt Riitta Nikula är Hagalund ett bra exempel på förort i Finland. Projektet var starkt idealistiskt 

och det introducerade en alldeles ny sorts byggande. Bostadsstiftelsen, grundad 1951 i Esbo, 

fungerade som byggherre för projektet. Med Meurman i spetsen gjordes stadsplanen för Hagalund.72

65 Hurme 1991, 35. 
66 Meurman 1947, bl.a. 24, 62.
67 Meurman 1947, bl.a. 63.
68 Nikula 2005, 154.
69 Blog om Helsingfors omgivningshistoria: Helsingin ympäristöhistoria www-sidor.
70 Englund m.fl. 1940, 17.
71 Saarikangas 2002, 383.
72 Nikula 2005, 154.
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Höghus blev förtsås vanligare när folk flyttade in i städer, höghusbyggandet i Finland var dock 

långsamt ända fram till 50-talet.73 Den finska urbaniseringen var ändå långsam ända till början på 

1960-talet, trots den kontinuerliga strida strömmen av människor som flyttade in i de största 

städerna och allmänt söderut inom landet. Enbart Helsingfors blev en större stad och resten av 

städerna var länge mycket små.74 I alla förutom de allra största städerna var låga trähusområden det 

vanligaste byggbeståndet t.o.m. och under 1950-talet. I några centrum kunde det finnas ett 

stenhuscentrum som uppkommit under 1920- och 1930-talen. De flesta små byar hade ett par 

huvudgator längs med vilka den viktigaste servicen fanns.75

Bostadsbristen, den stora områdessammanslagningen och återuppbyggnaden ledde till massiva 

byggprojekt i Helsingfors nya områden. Bostadsfrågan var ett stort socialt tema. Bostadsfrågan, 

som det allmänt kallades, handlade i stor grad om den extrema bostadsbristen efter andra 

världskriget.76 Ett sätt att försöka lösa bostadsbristen var med hjälp av typhus och allmänna 

modeller för bostadshus, som skulle göra det lättare och effektivare för vanliga privatpersoner att 

bygga sig ett hem.77 Anneli Juntto menar att bostadsfrågan i Finland fått mer vikt under 

samhälleliga kriser och under perioder av stark förändring;78 återuppbyggnadstiden var en av dessa 

samhälleliga kristider under vilken bostadsfrågan var starkt framme i samhället.79 Englund arbetade 

starkt med modeller för bostadshus och för att hitta på bra lösningar till bostadsbristen.

2.4 Planläggning i Helsingfors

Planläggningens historia i Helsingfors börjar år 1908 då Bertel Jung (1872 – 1946) fungerade som 

Helsingfors första detaljplansarkitekt. Han började med medeltida stadsideal men övergick 

småningom till mer klassiska exempel, från Sitte till engelska Raymond Unwin till tyska Werner 

Hegermann. År 1911 gjorde Jung skisser för den första generalplanen av Helsingfors. Han ville 

utveckla både hela huvudstaden och sätt att kontrollera byggandet.80 Jung var en av den finska 

planläggningens banbrytare.81 I detta arbete var han ganska ensam men fick självständigt och fritt 

73 Jetsonen 1994, 39.
74 Nikula 2005, 120 – 121.
75 Jetsonen 1994, 39.
76 Information om Helsingfors bostäder 1944 – 1948. Kvartti nät-tidning. Helsingfors stad.
77 Saarikangas 1993, 7, 12. 
78 Juntto 1990, 39.
79 Juntto 1900, 235. 
80 Nikula 2005, 114 – 115.
81 Nikula 1981, 92.
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utveckla bl.a. planeringsbyrokrati, konventioner för planläggning och byggnadsordning. Jung 

studerade i Berlin i slutet på 1890-talet och nämnde att tysk arkitekturteori hade ett viktigt 

inflytande på honom i början av hans karriär.82

För att utveckla Helsingfors publicerade Bertel Jung, Eliel Saarinen och Einar Sjöström 

generalplanen Pro Helsingfors år 1918. I den var bl.a. Tölöviken ifylld och centrum mer utbrett. I 

planen var Helsingfors en klassicistisk storstad.83 Vidare därifrån utvecklades Helsingfors planering 

med generalplanen 1923 som fortfarande presenterade Tölöviken ifylld och en Kungsaveny längs 

västra sidan av järnvägen. Detta förslag slopades av Helsingfors stadsfullmäktige. Detta förslag 

ledde dock istället till en detaljplans-tävling om Helsingfors centrums utformning år 1924.84

Helsingfors stads enhet för detaljplaner (Rakennustoimiston asemakaavayksikkö) gjorde en generell

översiktsplan för förortsförbindelserna i Stor-Helsingfors år 1926. Denna plan blev en del av 

Helsingfors följande generalplan. I denna var trafiken uppdelad i 4 områden, med centrum som ett 

av dessa områden. De tre övriga områdena satte sig runt centrum i sektorer.85 Med dessa 

arrangemang skulle man även från förorterna ta sig behändigt omkring i Stor-Helsingfors. 

Följande plan för Helsingfors godkändes 1932. Utöver nyheten om uppdelningen för vägnätet i 

vägar skilt för både fjärr- och närtrafik,86 föreslogs det bl.a. att centrum skulle flyttas till Böle.87 Så 

blev det emellertid inte.

År 1946 genomfördes den stora områdessammanslagningen, då mycket av det dåvarande 

Helsingfors omnejder tillsattes Helsingfors stad. I denna sammanslagning blev Hertonäs, delar av 

Kårböle, Kånala, Degerö, Malm, Mellungsbacka, Baggböle, Botby, Skomakarböle, Tali, Staffansby,

Turholm, Domarby, Ladugården i Vik (som alla var delar av Helsinge kommun),88 samt Åggelby89, 

Hoplax kommun, Brändö och Haga köping90 nya delar av Helsingfors. Denna sammanslagning 

förstorade Helsingfors marker märkbart. Före sammanslagningen var Helsingfors marker 

sammanlagt 2925 hektar.91 Efter sammanslagningen blev Helsingfors marker till och med åtta 

gånger större än de varit förut.92 Detta möjliggjorde nya moderna bostadsområden för Helsingfors. 

82 Nikula 1981, 106 – 107.
83 Nikula 1981, 110 – 111.
84 Presentation om Helsingfors generalplaner genom århundradet: Helsingfors generalplans www-sidor.
85 Mustonen & Rytilä 2002, 28.
86 Presentation om Helsingfors generalplaner genom århundradet. Helsingfors generalplans www-sidor.
87 Mustonen & Rytilä 2002, 28.
88 Litzen & Vuori 1997, 426.
89 Maunula Seura 1993, 34.
90 Tarjanne 2003, 14.
91 Harvia 1936, 5.
92 Litzen & Vuori 1997, 424.

16



På 40-talet planlades tack vare områdessammanslagningen många nya bostadsområden som 

behövdes på grund av den stora bostadsbristen. Detta ledde till helt nya bostadsområden som till 

exempel Hertonäs, Månsas, Norra Haga, Munkshöjden, och Kasberget.93 Dessa alla blev planerade 

inom idealet om förorter94 som jag nyss gick igenom.

Följande generalplan för Helsingfors blev klar 1960. Arbetet med planen hade börjat redan 1953. 

Denna skapade nya bostadsområden och den befattade hela Helsingfors. I denna plan var 

förortsområdena det egentliga centrala innehållet: placeringen av bostadsområden, kollektivtrafiken 

samt huvudtrafikledernas placering.95 Denna utveckling i samhället och av planering av staden och 

dess bostadsområden påverkade även Englund i hans arbete. Det var enligt tidens bestämmelser och

ideal som han fick arbeta. 

2.5 Allmänt om byggandet i Finland – teknik, material och materialbrist 

Under de svåra och knappa tiderna 1940 – 1945 var det stor brist på det mesta inom 

byggnadsbranschen; allt från arbetskraft, speciellt yrkesfolk, till brist på byggnadsmaterial, kapital 

och transportmedel. Dessutom var trafiknätet överhettat, arbetsmarknaden ostadig, det politiska 

läget svårt och landet led av inflation. Bristen på byggnadsmaterial och kapital störde byggandet 

mest. Detta tillstånd ledde till reglering, övervakning och tvångsbesparing inom byggandet i 

allmänhet. Byggnadsmaterialets underhåll, reglering och användning skulle övervakas av ett statligt

organ. Från hösten 1940 tog Folkförsörjningsministeriet, grundat 1939, hand om detta. Uppgiften 

flyttade över till KYMRO som står för Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiain 

osasto, då det grundades hösten 1941.96 Denna avdelning var tillfällig: den avslutade sin verksamhet

1949 i och med att regleringen kunde avskaffas.97 KYMRO blev ur byggandets synvinkel det allra 

högsta bestämmande organet. Man måste ansöka om lov för allt nybygge hos dem. Först skulle man

ansöka om lov för materialanvändning och användning av arbetskraft. Efter det måste man ännu 

ansöka om lov för själva byggnaden. KYMRO hade rätt att avslå ansökningar. I fösta hand 

beviljades lov som handlade om jordbruksproduktion; både bostäder åt arbetskraften samt 

säkerställandet av själva arbetsmöjligheterna.98 KYMRO övervakade också officiellt SAFA:s 

93 Nikula 2005, 158.
94 Saarikangas 1993, 53. 
95 Helsingfors generalplaner: planerna genom århundradet. Helsingin yleiskaava www-sidor.
96 Mäkiö 1989, 20 – 21.
97 Presentation om KYMRO: Arkitekturmuseets www-sidor.
98 Mäkiö 1989, 20 – 21.
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Standardiseringsbyrå samt samarbetade med dem genom att både beställa standardiseringsförslag 

och sedan ansvara för godkännandet av dessa.99

Av de bristfälliga materialen vållade tegelbristen ett av de största problemen, eftersom de bärande 

väggarna i nya hus på 1940-talet i huvudsak var murade i tegel. Bristen på cement var också ett 

problem. På landsbygden blev det störst brist på virke, eftersom det där främst användes trä för 

byggandet. På grund av de stora lokala skillnaderna i byggnadsbeståndet var det städerna som mest 

led av tegelbristen. I slutskedet av kriget blev bristen på metall större, så det ledde till att spikar var 

starkt reglerade år 1944 på grund av spikarnas massiva användning på landsbygden i trähusbygget. 

Produktionen av bostadshus reglerades även starkt; Tegel fick användas enbart i hus med 3 våningar

eller högre. Alla 1 – 2 våningshus måste göras i trä. Dessutom var det förbjudet att använda rödtegel

i innerväggarna av stenhus. Detta ledde till att trapplopp gjordes av cementtegel och mellanväggar 

av trä eller annat lätt material.100

På grund av materialbristen måste byggnadsbranschen och myndigheter försöka hitta på olika sätt 

att ersätta olika material och byggnadssätt. Allt från lägre rumshöjd till mindre fönster infördes. Trä 

och papper var viktiga substitut och användes på många sätt; pärta som tillfälligt tak, filttyg som 

tillfälligt innertak (filttyget var tillverkat av cellulosa) för att nämna ett par. Andra substitut var bl.a. 

kalkfärger och målfärger med lim. Dessutom byggdes bostadshus med hisschakt utan hiss; det 

bestämdes att hissar kunde installeras senare.101 Detta är en del av verkligheten Englund arbetade 

med. Med detta i tankarna kan jag förstå att han var så mån om att inte spara på bostädernas 

funktionalitet, utan hellre sparade med t.ex. lägre takhöjd. Standardiseringen går också hand i hand 

med dessa besparingsåtgärder. 

Under 1945 – 1952 då återuppbyggnaden kom igång fortsatte materialbristen och regleringen. En 

stor utgift var krigsskadeståndet till Ryssland, det var en ansträngning som avbetalades till och med 

1952. Hela denna period påverkades av fattigare tider p.g.a. kriget, det avstådda området och den 

ekonomiska depressionen. Viktighetsordningen i återuppbyggandet var: all industri 

krigsskadeståndet krävde och kraftverk, annan industri, jordbruk och de bostäder som krävdes för 

jordbrukarna och brådskande reparations- och förändringsarbete. Sedan kom bostadsbygget 

tillsammans med allt byggande som behövdes för skolverket. Även efter att krigsskadeståndet 

99 Presentation om KYMRO: Arkitekturmuseets www-sidor.
100 Mäkiö 1989, 21.
101 Mäkiö 1989, 22 – 23. 
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betalats, påverkade det länge landets ekonomi negativt.102

Som värst var det fortfarande brist på alla de viktigaste byggnadsmaterialen. År 1946 var det störst 

brist på tegel. Av byggnadsproduktionen år 1946 var 85 % gjort i trä. I början av 1950-talet var ännu

hälften av de nya bostäderna träbyggnader. Bl.a. fönstren blev ännu mindre än de varit under kriget 

på grund av den stora glasbristen.103 Teglets distributions- och prisreglering avslutades år 1949. År 

1950 avslutades regleringen för allt byggnadsmaterial. Byggandet ökade men bristen på material, 

särskilt cement, var ännu ett faktum som störde produktionen. I februari 1951 återvände 

regleringen, nu bara inom byggnadsloven. Husbyggnadsverksamheten frigjordes slutligen från all 

reglering år 1954. Det betydde att byggaren måste återgå till att ansöka om normalt byggnadslov, 

som dock inte kunde nekas ifall alla planerna var i enlighet med alla byggnadslagar.104 På grund av 

denna materialbrist fick arkitekterna fundera ut bra alternativa lösningar, för Englund var det viktigt

att inte försumma de moderna faciliteterna. 

1950-talet var en slags brytningsperiod för byggande; produktionen av tegelhus minskade då 

byggteknik utvecklades så att teknik för elementhus uppstod. Dessa teknikförändringar hade börjat 

redan under 1940-talet.105 Under 1940- och 1950-talen påverkades byggandet av rationalisering, 

standardisering, betong och maskinarbete och dessutom mycket av den efterkrigstida 

materialbristen, och sparandet, substituten och krigsskadeståndet som följde kriget. Traditioner 

lättade och inom höghusbyggandet fanns mycket variation bland olika sätt att bygga byggnadernas 

stomme samt mycket inspiration till att prova på nytt bland både planerare och byggarna.106 Från 

och med början av 1900-talet till och med 1950-talet förändrades mycket inom byggandet, bl.a.; de 

tjocka väggarna byttes ut mot tunnare, de tunga stommarna blev lättare, människokraften blev 

maskin- och lyftkranskraft, istället för lokalproduktion blev delar förberedda i förväg i fabriker. Det 

blev standard med färdigbetong istället för betong som tillreddes på byggnadsplatsen, att mura tegel

byttes mot användning av stora gjutformer 107 och efter att stål frigjordes från ransonering år 1953 

började tillverkningen av plåttak istället för tegeltak.108 Även nya material som asbestcement, glas 

och metall m.m. togs i bruk på 50-talet.109 

102 Mäkiö 1989, 32 – 33. 
103 Mäkiö 1989, 33 – 34.
104 Mäkiö 1989, 35. 
105 Mäkiö 1994, 57.
106 Mäkiö 1994, 58.
107 Mäkiö 1994, 57.
108 Mäkiö 1994, 58. 
109 Englund 1967, 82.
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Dessutom började byggnadsbranschen använda sig av elementteknik då de byggde hus. De första 

byggnaderna där elementteknik utnyttjades byggdes i Tävlingsbyn (Kisakylä) som stod klara i 

Helsingfors 1951 inför de Olympiska spelen 1952. Där gjordes trapploppen av element. Modeller 

till byggandet togs bl.a. från Frankrike, Danmark och Sverige där elementtekniker hade skapats och 

utvecklats. Under 1950-talet provades elementteknik genomgående i Finland, och till exempel i 

slutet på 1950-talet var ungefär hälften av trapploppen tillverkade av element i Finland. 

Under slutet på 1950-talet blev effektiv, ekonomiskt hållbar bostadsproduktion mer och mer viktigt 

och detta resulterade i innovation av själva produktionen.110 Ett av de viktigaste skälen för 

utvecklandet av byggandet och byggnadsteknik har varit att hela tiden kunna förminska 

produktionskostnader.111 Eftersom Englund var engagerad i bostadsplanering, påverkade alla dessa 

saker även hans arbete.

2.6 Bostadsproduktionskommittén och Arava

Bostadsproduktionskommittén och Arava var två stora instanser som formade arkitekturen i Finland

från och med slutet på 1940-talet. 

Bostadsproduktionskommittén

Helsingfors bostadsproduktionskommitté, nuförtiden Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå, 

grundades av Helsingfors stadsstyrelse år 1948 för att göra ett förslag om hur bostadsproduktions-

anslaget skulle disponeras i budgeten för följade år. Kommittén föreslog att bostadshus skulle 

byggas med dessa pengar. Arbetet fortsatt inom stadens byggprojekt och preciserades även efter 

hand. Arbetet kom att innefatta planering av staden och företag staden ägde samt grundande av 

bostadsbolag utöver planeringen och skötande av stadens byggprojekt.112 Idag fungerar Helsingfors 

bostadsproduktionsbyrå fortfarande som byggherre för stadens bostadsbyggen.113 Bostads- 

produktionskommittén fungerade aktivt i Helsingfors förorter på 1950-talet.

110 Mäkiö 1994, 61.
111 Mäkiö 1994, 62. 
112 Bostadsproduktionskommitténs historia. Bostadsproduktionskommitténs www-sidor.
113 Bostadsproduktionskommitténs presentation. Bostadsproduktionskommitténs www-sidor.
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Arava

År 1949 grundade staten Arava (asuntorakennustuotannon valtuuskunta) 114, som kom att definiera, 

styra och påverka en stor del av byggandet därefter. Arava heter idag Finansierings- och 

utvecklingscentralen för boendet, d.v.s. ARA. ARA är en byrå under Miljöministeriet, som har 

ansvar för statens bostadspolitik. ARAs princip är att alla har rätt till ett bra hem, så med hjälp av 

sitt statliga anslag beviljar ARA olika bostadsbidrag och -understöd samt borgen enligt 

överenskommelse. Dessutom har ARA ett eget bostadsbestånd, som de hyr ut och förvaltar. ARA 

står för ekonomiskt hållbart boende, samt strävar till att förnya och utveckla sina tjänster, d.v.s. är 

byrån statens expert då det gäller frågor kring boende och bostäder.115

Återuppbyggnaden av Finland efter andra världskriget ledde till många nya satsningar. På grund av 

de knappa tiderna och bostadsbristen på 1940-talet, grundades Arava -systemet i slutet på 40-talet, 

som skulle ansvara för byggandet av bostadshus åt alla de som snabbt måste få ett nytt hem på 

grund av kriget, för bland annat de ca. 400 000 Karelerna som gått miste om sina bostadsområden, 

samt människorna som flyttade till städer på grund av urbaniseringen som började påverka stort 

under 1950-talet. Arava fick kapital av staten som gick mot att bygga Arava-hus, de flesta är småhus

runt om i Finland, som de byggde i tusental.116 Kapitalet delades ut som förmånliga lån åt 

kommunerna så att de skulle kunna finansiera bostadsbyggen.117 Byrån arbetade ända fram till 1966 

då uppgifterna övertogs av den nya centralförvaltningen, Bostadsstyrelsen. Bostadsstyrelsen 

slopades år 1993 och då tog ARA över byggandet av Arava-hus.118 

114 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 14.
115 ARA: presentation: ARAs www-sidor.
116 ARA: historia: ARAs www-sidor.
117 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 14.
118 ARA: historia: ARAs www-sidor.
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3.  Kaj Englund – ideal, tankar, produktion och arbete

I detta kapitel skall jag redogöra för vem Kaj Englund var, hans studietid, diplomarbete, mångsidiga

arbetsliv och arkitektur i stora drag. Jag presenterar även artiklar han skrivit och intervjuer han givit

angående åsikter om bostadsarkitektur, standardiseringen och rationaliseringen av 

byggnadsprocesser och -komponenter, återuppbyggnaden av Finland efter andra världskriget samt 

den allmänna arkitekturatmosfären i vårt land. I detta kapitel granskar jag mina forskningsfrågor:

1. Hur ser man standardiseringen och samtidens ideologier i Kaj Englunds produktion?

2. Vad var Kaj Englunds syn på bra bostadsarkitektur? 

Syftet med detta kapitel är att närma mig Englunds teser och idéer angående bra bostäder och bra 

bostadsarkitektur samt i och med hans personhistoria ge bakgrund åt honom. I slutet på kapitlet 

sammanfattar jag sedan Englunds tankar och teser i en tabell för att sammanfatta hans tankar och 

som jag använder som analysredskap i kapitel 4 samt som en del av mina forkningsrelultat. 

3.1 Personuppgifter, ungdomen och studierna

Kaj Gustav Georg Englund föddes i Uleåborg 13.3.1905 och dog 20.6.1976 i Helsingfors.119 Han 

var äldst av fem söner till Gösta och Hedvig Englund. Gösta var lektor i gymnastik och Hedvig 

målarinna. Dessutom tog mamman hand om hemmet och barnen.120 Kaj och bröderna var alla 

duktiga och framgångsrika idrottsmän, bl.a. i orientering och stafett.121 Kaj gick en stor del av sin 

skolgång i Uleåborg. I något skede flyttade familjen till Helsingfors, då Gösta började arbeta på 

Svenska Normallyceum som gymnastiklektor.122 Kaj gick gymnasiet i samma skola och skrev 

studenten år 1923.123 Året därpå sökte han in på Tekniska högskolans arkitektavdelning, kom in och 

blev inskriven 10.9.1924.124 Hans yngre bror Dag följde i fotspåren och blev inskriven till 

arkitektavdelningen två år senare. På våren 1927 avlade Englund första delen av diplomexamen, 

och fyra år efter det, på våren 1931, utexaminerades han med utmärkelse i arkitektstudierna och fick

berömligt för sitt diplomarbete från Tekniska högskolan.125 

Under studietiden fick han goda och berömliga vitsord i alla ämnen. Enligt katalogerna över 

119 Arkitektpresentation: Kaj Englund. Arkitekturmuseets www-sidor.
120 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016
121 Muntlig information Cecilia Rope 26.1.2016.
122 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
123 Muntlig information Cecilia Rope 26.1.2016.
124 Englunds diplom för andra delen av diplomexamen, Aaltos arkiv. Och katalogerna över studerande.
125 Arkitektpresentation: Kaj Englund. Arkitekturmuseets www-sidor.
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Tekniska högskolans program från Englunds studietid var studierna mångsidiga och bestod av 

allmänna kunskaper; från matematik inkluderat geometri, perspektivlära, kemi, fysik, 

nationalekonomi, konsthistoria, figurteckning, akvarellmålning till arkitektur - husbyggnadslära, 

ornamentik, modellering, teknisk mekanik, byggnadsmateriallära, byggnadskonstrukstionslära, 

husbyggnadslära, byggnadshygien, stadsplanering, uppvärmning och ventilation, nordisk 

byggnadskonst samt allmänt om arkitektur. Studierna började från mer allmänna ämnen som 

matematik, fysik och kemi och gick mot de mer specifika ämnena och kurserna. Studiehelheten var 

i stort sett den samma under hela Englunds studietid.126 

På Englunds examensdiplom och avgångsbetyg ser man vilka lärare han haft i de olika kurserna och

ämnena under sin studietid; t.ex. Hilding Ekelund och Yrjö Laine i olika ämnen inom arkitektur.127 

Hilding Ekelund planerade bland annat Konsthallen, Tölö kyrka och Olympiabyn (Olympiakylä) i 

Kottby i Helsingfors. Aktuella händelser och bostadsarkitektur var även viktigt för Ekelund: han har

skrivit mycket i tidningar och planerat bostadsarkitektur. Dessutom var hans arbete som lektor och 

professor på Tekniska högskolan en viktig del av hans karriär.128 Yrjö Laine fungerade bl.a. under 

andra världskriget som chef för Militärförvaltningsavdelningens byggnadsbyrå.129 Som jag senare i 

arbetet kommer att presentera arbetade Englund senare i sin karriär med båda två. Englund hann 

även med studentverksamhet; han var bl.a. ordförande för Tekniska högskolans arkitektklubb under 

läsåret 1929 – 30.130 

Under Englunds studietid befann sig Tekniska högskolan ännu i Sandviken i Helsingfors där skolan 

ursprungligen grundades. Arkitektutbildningen blev en högskoleutbildning i samband med att hela 

skolan blev högskola 2.4.1908. Från och med 1955 flyttade Tekniska högskolans undervisnings- 

enheter gradvis till Otnäs.131 

Enligt Arkitekturmuseets information praktiserade han under senare hälften av studietiden på 

Hilding Ekelunds arkitektbyrå åren 1927—1930.132 Under Englunds praktiktid hos Ekelund 

planerade byrån bl.a. Konsthallen 1927 – 1928 och Tölö kyrka 1927 – 1930.133

Englunds diplomarbete bestod av en plan för en bostadsbyggnad för Tekniska högskolans 

studentkår. Den byggdes på Lönnrotsgatan 27 i Helsingfors. I byggnadsplanen ingick bl.a. 

126 Program för Tekniska högskolan i Finland för studieåret 1924 – 1925 till och med studieåret 1930 – 1931, 69, 77.
127 Englunds Diplom för andra delen av diplomexamen och Englunds avgångsbetyg från Arkitektavdelningen.
128 Arkitektpresentation: Hilding Ekelund. Arkitekturmusets www-sidor.
129 Laine 1942, 33.
130 Katalog för Tekniska högskolan i Finland över höstterminen 1929, 17.
131 Presentation om TKK:s historia: Aalto universitetets www-sidor.
132 Lista över Englunds verk: Arkitekturmuseets arkiv.
133 Vanhakoski 1997, 272 – 273.
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namnskylt, tennishall och affärsutrymmen. Redan då visade han ett tydligt intresse för 

bostadsplanering. Sambandet mellan både Ekelunds och Englunds intresse i bostadsplanering och 

förbättringen av boendeförhållanden för människor är också intressant. Ekelund kan ha påverkat 

Englund starkt. 

3.2 Arbetslivet

Efter att Englund avlagt arkitektexamen arbetade han åren 1931 - 1932 på Kaarlo Borgs byrå.134 

Under denna period gjorde byrån bostadshus, bl.a. funktionalistiska Töölön Helmi As Oy Pohjoinen

Hesperiankatu 21 på Norra Hesperiagatan, som blev klart 1932.135

Under åren efter studierna bodde han i Tölö på Hesperiagatan, där han också hade sitt första 

kontor.136 Läsåret 1929/1930 – läsåret 1935/1936 fungerade han som lärare på Konstindustriella 

centralskolan d.v.s. i Ateneum.137 Där var han stillärare hela denna tid och även lärare i 

ornamentritning 1934 – 1936.138 På Ateneum träffade han sin blivande fru Lyyli Inkeri, Li Uotila 

(1908 – 1993).139 Hon studerade på skolan 1930 – 1933 för att bli teckningslärare.140Kaj och Li gifte

sig 1935 och Li flyttade in hos Kaj på Hesperiagatan. Äldsta barnet Leif föddes året därpå i juni 

1936.141 Li hade en strålande egen karriär och arbetade senare också som medhjälpare på Englunds 

arkitektbyrå.142

Kaj jobbade även tillsammans med sin yngre bror Dag under 30-talet och antagligen också under 

början av 40-talet. Under denna period ritade de tillsammans bland annat år 1937 ett bostadshus 

med fyra lägenheter på en kullig tomt på Drumsö, på Nordostpassagen 13, där de båda (tillsammans

med sina föräldrar och bröder) sedan bodde med sina familjer. Huset döpte de Bjerges, efter ordet 

berg på Gotländsk dialekt. Dit flyttade Kaj, Li och Leif genast när huset blivit klart.143 Gotland hade

enligt döttrarna Cecilia och Ursula en del inflytande på Kajs arbete, eftersom han spenderat alla 

somrar i barndomen där. Hans föräldrar Gösta och Hedvig hade sitt sommarställe på Gotland i 

134 Lista över Englunds verk: Arkitekturmuseets arkiv.
135 Information om den internationella funktionalismen. Helsingin kaupunginosayhdistykset Ry:s www-sidor.
136 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
137 Arkitektpresentation: Kaj Englund. Arkitekturmuseets www-sidor.
138 Siivonen: E – post växling med Leena-Maria Siivonen 9 – 10.52016. Aalto ARTS.
139 Muntlig information av Cecilia Rope 26.1.2016.
140 Lyyli Inkeri Uotilan oppilaskortti, Aalto yliopsiton arkisto ARTS.
141 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
142 Muntlig information av Cecilia Rope 26.1.2016.
143 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
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Ljugarn, där de bodde alla sina somrar.144 Förutom att husbolagets namn är inspirerat av Gotland, är 

muren som kantar tomten på Nordostpassagen ett exempel på inspiration från Gotland. Muren är 

gjord på Gotländskt vis med Gotländsk murarteknik (bild 2).145

Englund var mycket samhälleligt engagerad i olika projekt och kommittéer, vilka på olika sätt och 

av olika orsaker ville förverkliga och utveckla boendet till det bättre.

Under andra världskriget var Kaj bland annat med i Militärförvaltningsavdelningens byggnadsbyrå. 

I en artikel i Arkitekten från år 1942 presenteras byggnadsbyråns dåvarande arbete; de höll på att 

assistera och styra återuppbyggnaden av Karelen, där ryska trupper hade orsakat stor förstörelse.146

Där skulle männsikor få nya hem och Englund arbetade tillsammans med Militärförvaltningens 

byggnadsbyrå för folkets rätt till en bostad. Återuppbyggnaden av landsbygden147 och Lappland var 

ett av landets största ansträngningar efter andra världskriget.148

Ur Englunds nekrolog framkommer att han åren 1939 – 1945 jobbade som arkitekt på 

socialministeriet.149 Där jobbade han med att rita modeller för typhus. Under krigstiden var Kaj 

också på fronten i Hangö. Hans dotter Ursula berättar att han inte talade om kriget hemma med 

familjen.150

Antagligen år 1944 (åtminstone enligt arkitekturmuseets arkitektpresentationen samt nekrologen)151 

grundade Englund egen arkitektbyrå och fokuserade mest på planering av olika sorters bostadshus, 

både villor och höghus. Dessutom ritade han även modeller för standardhus. Han hade ett arbetsrum

på Bjerges en tid. I något skede hyrde han ett studioutrymme på Bulevarden 2. År 1962 flyttade han

kontoret tillbaka till Drumsö till de nya utrymmena på Klaravägen 9, på tomten Solhäll, där Kaj 

planerade ett bostadshus. Kaj och Li bodde på Bjerges tills de dog, men båda hade egna arbetsrum 

på Solhäll.152 Den egna byrån innebar möjligheten till mera självständigt arbete.

Englund fungerade som chef för arkitektförbundets Standardiseringsbyrå (Standardisoimislaitos) 

1945 – 1950. 153 Finlands arkitektförbund SAFA grundade Återuppbyggnadskommissionen 

(Jälleenrakennustoimikunta) år 1941, eftersom medlemmar i SAFA direkt efter vinterkriget blev 

144 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
145 Muntlig information av Cecilia Rope 30.8.2016
146 Laine 1942, 33.
147 Återuppbyggnaden i Finland: Arkitekturmuseets www-sidor.
148 Lapplands historia: Lapplands www-sidor.
149 Kuolleita - Kaj Englund. HS 22.6.1976.
150 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
151 Arkitektpresentation: Kaj Englund. Arkitekturmuseets www-sidor och Kuolleita - Kaj Englund. HS 22.6.1976.
152 E-post intervju med Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.
153 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 85. 
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oroliga över kvaliteten på återuppbyggnaden, bl.a. gällande förverkligandet av yrkeskunskapen av 

detaljplanläggningen. SAFA var också orolig för att arkitektkåren höll på att tappa greppet om 

arkitekturen och detaljplaneringen på landsbygden och i utkanterna av landet. Återuppbyggnads- 

kommissionens uppgift var att organisera standardiseringen av återuppbyggnaden, särskilt då det 

gällde byggnadsbranschen.

Standardiseringsbyrån hade uppkommit några år tidigare: År 1942 bestämde SAFA att de skulle 

grunda ett Återuppbyggnadskontor som skulle lyda under kommissionen. Kontoret bedrevs från 

första början av frivilligkraft. Standardiseringsbyrån var en del av Återuppbyggnadskontoret.154 

Arkitektförbundet var inte till en början säkert på vad som kunde göras för att underlätta 

återuppbyggnaden. Det var inte heller någon självklarhet att arkitekter överhuvudtaget skulle ha en 

viktig roll inom statens återbyggnad av nationen; de måste själv aktivt söka sig med i 

beslutsfattandet. Kring årsskiftet 1941 – 1942 beslöt återuppbyggnads- kommissionens möte att 

ordna Finlands Arkitektförbunds möte för återuppbyggnad 31 januari – 1 februari. Enligt Martti 

Tiula kan detta möte anses vara det som grundade SAFAs återuppbyggnadskontor, 

standardiseringsinstitut samt planeringshjälpen. Mötet kom fram till att standarder inte skulle bli ett 

tvång förutom då det gällde byggnadsprojekt som stöddes med statliga medel. Denna princip kom 

standardiseringsinstitutet att använda sig av från och med beslutet.155 Huvuduppgiften för 

standardiseringsinstitutet var att planera typhus. Från första början var planeringen för institutionen 

även långsiktigt. Enligt Tiula skrevs följande citat i institutionens verksamhetsberättelse redan under

det första verksamhetsåret:

”Vaikka Standardisoimislaitoksen työskentely olosuhteista johtuen oli miltei kokonaan 

suunnattava ajankohtaisiin, kiirreellisiin jälleenrakennustehtäviin, otettiin alusta alkaen 

päämääräksi saada nyt suoritettavalla työllä alku jatkuvaan, yleiseen rakennusalan 

standardisointiin. Tämä kauaskantoinen tarkoitus ilmenee mm. siitä, että työn tulokset 

päätettiin jo aikaisella asteella julkaista ajan oloon laajenevaan Rakennustieto-kortiston 

muodossa.”156 

Detta index var nyckeln till standardiseringen. Det fungerade som en ”ordbok” med användbara 

komponenter för arkitekten.157 Med hjälp av standardiseringsinstitutet var det meningen att 

effektivera återuppbyggnadsprojektet. Standardiseringen började gradvis, till en början handlade det

154 Information om SAFA Arkitektförbundet: Arkitekturmuseets www-sidor.
155 Tiula 2002, 45 – 46.
156 Tiula 2002, 48.
157 Tiula 2002, 49.
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om byggnadskomponenter. De första typerna som utgavs i Finland var dörr- och fönstermodeller år 

1915. Dessa reviderades 1921 av Arkitektförbundet SAFAs och Byggmästarförbundets 

standardiseringskommitté. Arkitektförbundet och Byggmästarförbundet grundade Standardiserings- 

komittéen år 1919.158 

Rakennustieto finns fortfarande, arbetet var ett tydligen lönsamt projekt.159 Under Englunds tid som 

chef för Standardiseringsbyrån fortsatte arbetet med indexeringen hela tiden. Då jobbade de bl.a. 

med en kortserie med köksinredningar för hem på landsbygden (Bild 3).160 Han arbetade då med 

kostnadseffektivitet med hjälp av standardiseringen. Detta bildexempel ger inblick i standardernas 

värld. 

I september 1955 grundades i Helsingfors en förening vid namnet Espace, för att främja samarbete 

mellan arkitekter, formgivare och konstnärer. Kaj Englund valdes till ordförande. Föreningen är en 

del av den franska Espace nätverket.161 Med sitt intresse för Espace visade Englund att han också 

intresserade sig för att göra vardagen vackrare. För Englund var trivsel en viktig del av boendet. 

Kaj fungerade som speciallärare på Arkitektavdelningen på Tekniska högskolan åren 1955 – 67.162 

Han blev anställd för ämnet ”Läran om materialbehandling”. Kursinnehållet var det samma under 

hela tiden han drog kursen och kursbeskrivningen löd:

”Byggnadsstommens ytor, beklädnads-  och beläggningsvaror såväl i exteriören som 

interiören: struktur, färg samt behandlingsmetoder ur arkitektonisk, teknisk och praktisk synpunkt. 

Demonstrationer på igång varande eller just färdiga byggen. Besök i fabriker och hos leverantörer. 

Hemuppgifter.”163 

Efter att Englund slutade lära kursen försvann den från Arkitektavdelningens kursutbud.164 

Från åren 1968 framåt fortsatte han arbeta med arkitektur, och han jobbade aktivt hela livet, tills han

dog 1976.165 Han planerade bl.a. bostadshus i Vasa,166 bostadshus i Kemi,167 och ett bostadsområde 

158 Henttonen 2009, 50.
159 Information om Rakennustietos historia: Rakennustietos www-sidor.
160 Maalaiskeittiön sisustusta. Rakennustaito kesäkuu 1945. 
161 Arkitekt och artist möts i 'Espace'. HBL 2.10.1955 och Espace-ryhmä Helsinkiin HS 2.10.1955.
162 Läroprogrammet för Tekniska högskolan för läsåret 1955 – 56 till och med läsåret , 15, 16, 17, 18, 20, 
163 Läroprogrammet för Tekniska högskolan för läsåret 1955 – 56 till och med läsåret 1966 – 67, 101, 102, 104, 106, 

112, 116 – 117, 119, 123 – 124, 128, 138.
164 Läroprogrammet för Tekniska högskolan för läsåret 1967 – 68, 221 – 224, 137 – 145. 
165 Muntlig information av Cecilia Rope 26.1.2016.
166 Tak på fem Nyman-hus. Vasabladet 6.7.1968 och Taklag i Vasa. Vasabladet 14.6.1969.
167 Kemin maalaiskunnan ensimmäiset asunto-osuuskuntatalot harjassa. Pohjolan sanomat 8.11.1969
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på 50 hektari Jakobstad.168  

Som här kan läsas har Englund haft en mångsidig och gedigen karriär och det har varit intressant att

bekanta sig med de olika arbetsuppgifterna han haft och projekten han varit delaktig av. Detta ger 

även en inblick i hur mycket han jobbade. Dottern Cecilia Rope kommer ihåg och berättar om att 

han jobbade mycket och intensivt och trivdes med sina arbetsuppgifter.169 Med tanke på min 

forskning tycker jag att hans mångsidiga samhälleliga engagemang för att möjliggöra människors 

rätt till en bostad, som jag här presenterat, är viktigt att notera. 

3.3 Englunds arkitektur och standarder i stora drag

Diplomarbetet från år 1931 var ett fint startskott för karriären. Under sin tid som verksam arkitekt 

ritade och planerade Englund bostadshus och egnahemshus runt om i Finland, bland annat i 

Rovaniemi, Kemi, Helsingfors och Sodankylä. Han ritade också en stor del villor i bland annat 

Westend och Tusby och det egna arkitekthemmet åt sig på Drumsö. Han var mångsidig och hade 

olika sorters arkitekturprojekt under åren, utöver olika sorters bostadshus ritade han även ett flygfält

i Gräsviken år 1929 (det revs i början på 1990-talet), en biograf i Asikkala år 1945, bussterminal i 

Mariehamn år 1947 tillsammans med Jonas Cedercreutz, i Kolari ritade han en prästgård år 1947 

och bykyrkan i Sieppijärvi år 1955 och Hotel Continental i Vasa på 1950-talet. Dessutom ritade han 

modeller för hus, skorstenar, eldstäder, garderober, klädhängare, möbler, trappor samt bastur.170 Det 

var tydligt ändå inom en bred plan av bostadsarkitektur han mest rörde sig.

Englund har även utmärkt sig i flera arkitekturtävlingar genom sin karriär. Ett par av dessa som jag 

tycker är intressanta och anmärkningsvärda är tredje pris i första omgången i arkitekturtävlingen om

Helsingfors universitets huvudbyggnads nya del, med förslaget ”hy-hu”.171 

En annan tävling handlade om Helsingfors framtid. Han var med i diskussionen gällande 

stadsplanerna och utformningen av Helsingfors centrum och området kring Tölöviken. Englund var 

en av de som ansåg att viken skulle behållas så intakt som möjligt. Han deltog i en tävling om 

Helsingfors centrums stadsplan år 1949. Syftet med tävlingen var att forma: 

”en ur arkitektonisk, trafikteknisk och ekonomisk synpunkt möjligast ändamålsenlig 

168 Jstad planerar bostadsområde på 50 hektar. Jakobstadstidningen 20.6.1973.
169 Muntlig information av Cecilia Rope 26.1.2016 och 30.8.2016.
170 Lista över Englunds verk: Arkitekturmuseets arkiv.
171 Lyckade rsultat i universitetets ritningstävlan. HBL 26.11.1932. 
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stadsplan för Helsingfors centrum med beaktande ur stadsplanesynpunkt av stadens framtida 

tillväxt, dess organiska sammansmältning med omgivningen och reglerandet av trafikförhållandena 

på en sådan bas, att kärnområdet i projektet förmår uppfylla de krav, som ställes på stadens centrum

och en trafikknutpunkt även med beaktande av den avlägsnaste framtid.”172

Det blir dock inte någon slutgiltig stadsplan utgående från denna tävling, utan den framstår mer som

idétävling. I Englunds förslag är som sagt viken bevarad och bilbanan går väster om viken,173 så 

som situationen är idag. Jag vill lyfta fram Englunds deltagande i dessa tävlingar eftersom jag 

tycker det visar på att han på ett allmänt plan var intresserad av samhället och samhällets situation 

och utveckling. 

Å standardiseringens vägnar deltog Englund i tävlingar om olika bostadstyper; bland annat i en 

tävling ordnad av lantbruksministeriet om bostadstyper för landsbygden i slutet på 30-talet där han 

deltog med ett bidrag med namnet ”Maaseudun tulevaisuus”, där han fick tredje plats i en av 

grupperna.174 Ett annat exempel är en tävling som socialministeriet ordnande om modeller för 

egnahemshus (bild 4), där Kaj deltog och vann första plats i en av tävlingsgrupperna. Den utlystes 

likaså 1939.175 Dessa är båda exempel på hans arbete för rätten till en bostad och 

kostnadseffektivitet med hjälp av typhus. Englund ville tydligt även konkret ta del av 

återuppbyggnaden. 

Englund fungerade även som kommissarie för en del utställningar. En av dessa en permanent 

utställning om byggnadsmaterial i Byggnadsmästarnas hus på Fredriksgatan 51 – 53. Utställningen 

hade vernissage 29.11.1932 och bakgrunden låg i att byggnadsmästarna var intresserade av att 

utveckla sitt yrke.176 I och med att byggnadsbranschen och byggmästarna utvecklar byggandet, kan 

branschen bättre ta itu med stora utmaningar inom branschen. Detta arbete kan ses som ett försök av

Englund att förespråka moderna faciliteter samt kostnadseffektivitet.

En annan utställning var Bostadsutställningen i Helsingfors år 1939. För denna utställning ritade 

han bland annat en modell för en bostad åt en småjordbrukare.177 Utställningen måste dessvärre 

stängas bara fyra dagar efter att den öppnats p.g.a. att Mässhallen akut behövdes för kriget. Året 

172 Nytt centrum i huvudstaden tar form. HBL 19.10.1949.  
173 Nytt centrum i huvudstaden tar form. HBL 19.10.1949.  
174 Tävlan för bostadstyper för landsorten avgjord. HBL 18.4.1939. 
175 Ritningstävlan om egnahemsbyggnader. HBL 27.4.1939.
176 Tiula 2002, 31 – 32. 
177 Lista över Englunds verk: Arkitekturmuseets arkiv.
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därpå följdes utställningen av Bostadsutställningen 1940; Englund var kommissarie även för denna 

helhet.178 Mer om denna utställning framöver. Överlag angende dessa utsällningar kan det kostateras

att de tätt förknippar sig med boastdsplaneringen på olika plan; än med tanke på 

materialanvändning och utveckling, än med tanke på att väcka vanliga människors intresse för 

bostadsplanering. 

Englunds mångsidiga arbete inkluderade många olika saker: 

Englund sysslade även med stadsplaner och detaljplaner. I slutet på 40-talet fick han i uppdrag att 

göra en generalplan över Borgå.179 Några år senare vann Englund en tävling om detaljplanen för 

Runsala som Åbo stad utlyst.180 Englund fungerade även som övervakare för byggandet av projektet

för den nya ambassadbyggnaden för USA. Arkitekt Harwell H. Harris från Dallas gjorde ritningarna

för byggnaden. Harris fick uppgiften 1956 och i slutet på 1958 träffades de två i Dallas för att gå 

igenom planerna.181

Englund arbetade också med standardiserade typhus och Arava-husmodeller. I socialministeriet 

ritade Englund modeller för egnahemshus på 40-talet. Modellerna var för enkla trähus och de skulle

hjälpa med bostadsbristen.182 Englund ritade även modeller för Arava-hus för SAFA. En av hans 

modeller finns till exempel med i ett häfte ”Nya typritningar för egnahem” som SAFA utgav 1950. 

Modellen är ett trähus för två familjer i allt som allt tre våningar, källarvåningen inkluderad (bild 5).

Den ena bostaden har två rum och kök och den andra ett rum och kök. Planen är enkel och varenda 

kvadratmeter tas till vara. Lägenheterna befinner sig i de två översta våningarna, i källarvåningen 

finns gemensamma utrymmen så som bastu, förråd, vedlider och tvättstuga.183

Typhusets bakgrund ligger i konceptförändringar gällande boende. Husmodellerna utvecklades och 

slipades fr.o.m. slutet på 1930-talet till och med 1940-talet och modellen var långt den samma från 

slutet på 1940-talet ändå till slutet av 1950-talet. 184 Husen var planerade för familjer och alldeles 

vanliga människor. Många av lösningarna var hämtade ur funktionalismen som medfört ett intresse 

för planerande av bostadshus bland finska arkitekter.185 Tanken var att uppnå en genomgående 

standard för bostäderna så att de skulle passa alla och överallt. Denna demokratiska tanke innehåller

178 Bostadsutställning öppnas i höst. HBL 7.7.1940. 
179 Stadsplanearkitekten tror på att inkorporeringen av Prästgårdsbacken kan göras acceptabel också för staden. 

Borgåbladet 3.2.1949. 
180 Kaj Englund vann tävlan om plan för Runsala. HBL 16.1.53. 
181 U.S. Embassy plans, Finnish architect conferring in Dallas. The Dallas morning news 16.12.1958. 
182 Omakotitalosta asuntopulan lievittäjä, ehdostus edullisemmaksi puutakennukseksi valmistumassa. HS 5.1.1945. 
183 Nya typritningar för egnahem SAFA 1950, 7.
184 Saarikangas 1993, 17. 
185 Saarikangas 1993, 19, 21.
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även alla sociala klasser.186 Vikten av att ha olika slags boende för olika slags människor, som 

resulterade i olika kategorier av typhus betonades i planeringen.187 Det var viktigt att människorna 

skulle ha påverkningsmöjligheter och att boendet skulle ha möjlighet till flexibilitet. Detta var även 

något som Englund ansåg. Denna modell ger en inblick i arbetet med typhus. 

Ett trähus för en familj har varit det traditionella sättet att bo på i Finland, både på landsbygden och 

i byar. Typhusen och modellerna på 1940-talet är en kombination av traditionellt trähusbyggande 

och det nya funktionalistiska tänkandet. Typhusen ligger arkitektoniskt någonstans mittemellan hus 

från landsbygden och hus från urbana miljöer. De ligger också i kontext nära till standardiseringen 

över lag.188 Under 1940-talet koncentrerades bostadsbygget på landsbygden.189 De tidigaste 

typhusmodellerna i Finland är från början av 1920-talet. De kom till p.g.a. bostadsbristen efter 

inbördeskriget, då FPA började bevilja lån på socioekonomiska grunder åt kommunerna. För att 

kvalificeras för lånet måste de sökande binda sig till att bygga en av 11 officiella husmodeller. År 

1923 tillades fyra nya modeller i selektionen. Det var meningen att ägaren själv skulle bygga huset 

med traditionella byggnadsmetoder.190 Typhusens tradition och användning av modeller för 

bostadshus var under andra världskriget och under återuppbyggnaden en del av arkitktekturen och 

arkitekternas värld. Med hjälp av typhus och modeller kunde en del av bostadsarkitekturen under de

svåra tiderna under kriget och återuppbyggnaden effektiveras och på så sätt underlätta 

bostadsbristen. Englund var en av många arkitkter som jobbade med ritningar för husmodeller som 

vanliga människor sedan kunde använda sig av för att bygga sig ett hem. Typhusen var till för att 

hjälpa människor få ett hem, det var sällan som den enskilda arkitektens arbetsinsats kunde 

urskiljas, så som Saarikangas påpekar.191 Detta lyder under tanken bakom typhusens existens; de är 

till för att ge människor ett hem på ett kostnadseffektivt sätt. 

Sammanfattningsvis om Englunds arbetsliv: Han hade mångsidiga arbetsuppgifter igenom hela sin 

karriär; han jobbade med allt från standardisering på Standardiseringsbyrån, till typhus och 

modeller för hus för socialministeriet, SAFA och deltog i olika tävlingar för typhus. Han jobbade 

även som komissionär för bl.a. bostadsutställningarna 39 och 40. Han hade också egen arkitektbyrå 

och ritade och planerade mycket bostadshus. Utöver detta arbetade han som lärare både på Tekniska

högskolan och Ateneum samt deltog aktivt i olika tävlingar. Jag anser att Englund har varit en viktig

186 Saarikangas 1993, 21. 
187 Saarikangas 1993, 232.
188 Saarikangas 1993, 92 – 93.
189 Saarikangas 1993, 84.
190 Saarikangas 1993, 121, 123.
191 Saarikangas 2002, 372.
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och verksam arkitekt inom bostadsarkitekturens olika delområden i Finland, och alla dessa aspekter 

av hans karriär talar om hans samhälleliga engagemang.

3.4 Englunds texter, tankar och idéer angående bostadsarkitektur

Kaj Englunds samhällsengagemang utsträckte sig även till skriverier och uttalanden i olika 

tidskrifter. Han hann under årens lopp skriva egna texter och svara på frågor gällande bland annat 

arkitekturens uppgifter och natur. I detta kapitel kommer jag inte att redogöra för alla artiklar, 

insändare och intervjuer han gjort, men tanken är att bygga upp ett slags bild av hans åsikter via 

dessa texter i så gott som kronologisk ordning. Tidsperioden jag har granskat är 1936 – 1967, detta 

är på grund av att det är tidsperioden jag har hittat relevanta artiklar från.

Vi börjar med sommaren år 1936 då Hufvudstadsbladet intervjuade Englund angående 

brottssäkerhet för moderna hus, med anledning av att juli är högsäsong för inbrott. Då 

kommenterade Englund att det inte skall vara säkerhetsåtgärderna som styr planeringen av hus, 

eftersom då:

”kommer byggnadskonsten att slå in på fel bog och försumma sitt egentliga sociala ändamål,

att bygga bästa möjliga hus till lägsta möjliga pris.”192 

Han är klar med sitt budskap om att bra bostäder skall kunna vara förmånliga. Han vill inte 

försumma kvalité fast han vill spara pengar. Alla har rätt till en bostad och det skall vara 

kostnadseffektivt att tillverka dem utan att trviseln skadas. 

Då det gällde möbler höll sig Englund till de praktiska lösningarna. För en artikel i Helsingin 

Sanomat år 1937 framför han ett önskemål beträffande möbler: 

”Olisi todella mukava päästä siihen, että yleisö tietäisi, mitä se tahtoisi ja että se oppisi 

tahtomaan hyvin valmistettuja, käytännöllisyyden ja kauneuden vaatimukset täyttäviä 

huonekaluja.”193 

I artikeln nämner han även att han har som hobby att planera möbler. Detta förklarar dels varför han

192 Tjuven håller gämna steg med låstekniken. HBL 8.7.1936. 
193 Huonekalutaide systematisoitava. HS 5.9.1937, 20.
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var intresserad av folkets smak beträffande möbler och inredning. Trivsel är viktigt för honom då 

det gäller boende. 

I en artikel med rubriken Onko vuokra-asunto edullisempi kuin oma? i Kotiliesi år 1939 funderar 

Englund kring för- och nackdelar för både hyresbostäder och ägarbostäder. Han jämför dem ur 

praktiska synvinklar. Han börjar med att påpeka att kravet gällande en lägenhet varierar för olika 

invånare och deras livssituation och att lägenheten borde kunna tillfredsställa denna förändring. 

Sådant som familjeökning och ekonomisk situation påverkar hurdan bostad man vill ha. Han säger 

att detta krav är svårt att fylla, eftersom den ursprungliga storleken och formen på en specifik 

lägenhet är svår att ändra på. Han skriver att det ofta lönar sig att skaffa bostad på den ort man 

jobbar och att en permanent bostad är något man skaffar efter att man bestämt sig för att stanna på 

samma ort för hela livet. 

Då frågar han hur man bäst kan tillfredsställa människors varierande behov av bostad. Hans förslag,

funderingar och motiveringar lyder: husvagn, eftersom den är mobil. Den skulle passa väl för en 

säsongsarbetare. Han påpekar dock att detta fenomen är ganska okänt i Finland än så länge och han 

är inte helt övertygad om att detta skulle fungera i Finland, men han påpekar att det i USA har 

utvecklats långt. Då familjen växer löser man det hela med att skaffa flera vagnar. 

Ett andra alternativ är ett vad han kallar växande egnahemshus. Huset skulle planeras så att man 

skulle bygga ut det i etapper, att det skulle vara lätt att förstora efter behov, men dock på ett sådant 

sätt att utseendet och helheten efter varje byggnadsskede skulle ge ett slutresultat på ett bra hus som

också skulle se färdigt ut. Han tycker det är viktigt att de nya delarna ser ut att tillhöra helheten.

Han föreslår att man skulle börja med ett kök, badrum, tambur och ett rum. Nästa fas skulle 

innefatta två rum till, både vardagsrum och ett rum åt barn. I nästa fas föreslår han ytterligare två 

rum till så att alla barn skulle få varsitt rum då det vuxit sig större. Svagheten med denna 

boendemodell är att efterhand som barnen flyttar ut och familjen blir mindre igen, minskar inte 

utrymmet, och föräldrarna blir ensamma kvar i ett stort hem. Trots det, anser han att ett 

egnahemshus skulle vara en mycket möjligt boendeform i många fall, förutom i större städer, där 

det inte finns plats. 

Det tredje alternativet, som också är det vanligaste i städerna, är hyresbostäderna. Enligt Englund är

den största fördelen med dessa deras flexibilitet, och han påpekar att alla vet att det är lättast att 

flytta till en sådan bostad man för tillfället behöver enligt behov. Han säger att det också är möjligt 

att flytta från ort till ort, eftersom det finns hyreshus överallt, trots att det blir lite krångligare med 

längre sträckor. En annan fördel han nämner är att själva underhållet av huset och fastigheten är på 

bostadsägarens och disponentens ansvar. Nackdelarna med hyreslägenheter Englund talar om är att 
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det ofta är arbetsdrygt att hitta en passlig bostad; hyreshusens kvalitet kan vara varierande och 

ibland t.o.m. tvivelaktig. Höga priser är enligt Englund av de allra tråkigaste egenskaperna hos 

hyreshus. Detta hänger ihop med att bostäderna slits på grund av flera användare och ibland t.o.m. 

sköts dåligt på grund av att invånarna inte bryr sig lika mycket om lägenheten eftersom de inte äger 

den själv. Englund tycker att hyresbostäder är betydelsefulla och att dessa nackdelar borde 

elimineras. 

Han anser även att ett välskött bostadsaktiebolag skulle kunna vara en bra lösning på bra boende. 

Ett bra sätt att grunda ett bostadsaktiebolag, skulle vara att den största delen av de blivande 

aktieägarna skulle vara med från början av planeringsfasen av byggnaden. Detta skulle dock kräva 

en del kapital av var och en av aktieägarna samt anlitande av bra tjänster för t.ex. juridiska ärenden 

samt själva byggandet. I denna boendeform är en nackdel fortfarande den att lägenheten inte går att 

förstora, men han påpekar att det skulle kunna lösa de nuvarande problemen med hyresbostäder.194 

Denna artikel berör bostadsfrågan i allmänhet, men han presenterar inte någon lösning om hur 

nackdelarna med de olika boendeformerna skulle elimineras. Jag tolkar Englunds tankar kring 

ämnet som att han anser att både hyresbostäder och egnahemshus är bättre än inget hem. Då det 

gäller boende är påverkningsmöjlighet och flexibilitet, som ett bostadsaktiebolag skulle medföra, 

viktigt. 

I en annan artikel ur Kotiliesi från år 1939 redogör Englund för målsättningen för 

Bostadsutställningen 1939. Han nämner att det viktigaste med utställningen är att visa hur 

människorna kan planera sina bostäder enkelt och ekonomiskt utan att spara på praktiska eller 

mänskliga aspekter av hemmet samt att förbättra människors syn på inredning och stil. Dessutom är 

syftet framför allt att starkt presentera bostadsfrågan, samt väcka ett intresse hos alla angående 

frågan. Englund påpekar att bostadsfrågan är viktig både för människans kroppsliga och själsliga 

välmående och särskilt för den växande generationen och att det är viktigt att på allvar ta upp frågan

både från privatpersoners håll samt hela publikens håll. Han anser att alla människor själv måste 

lära sig att införskaffa det nödvändigaste för sina hem. På utställningen skall det bästa som för 

tillfället tillverkas och säljs i Finland visas. Han säger att utställningen skall göra reklam för saker 

som är både bra och förmånliga samt enkla och praktiska. Detta gör att de är tillverkade i fabrik och

är standardiserade. Han påpekar också att alla som någonsin kommer att själv bygga ett hus åt sig 

måste lära sig vad det går ut på. På utställningen skall finnas något för både stadsbor och 

landsbygdsbor.195 I denna artikel lyfter han upp vikten av att handla praktisk, det skall finnas 

194 Englund 1939a, Onko vuorka-asunto edullisempi kuin oma?, 432.
195 Englund 1939b, Mihin asuntonäyttely 1939 tähtää?, 702.
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flexibilitet och möjlighet att påverka sitt hem. Ett annat viktigt tema är ekonomisk hållbarhet och 

kostnadseffektivitet. Dessutom vill han inte glömma stil och trivsel eller det faktum att olika 

människor har olika behov. 

På grund av andra världskriget blev utställningen mycket kortlivad, bara några dagar hann 

utställningen stå öppen för allmänheten. Den 11 oktober evakuerades Mässhallen eftersom 

utrymmet på grund av kriget behövdes för annat bruk. Året därpå fick bostadsutställningen revansch

med samma grundidé, samma utställare och samma anordnare d.v.s. Bostadsreformföreningen, 

Finlands arkitektförbund och konstindustriföreningen Ornamo. Kaj Englund var kommissarie även 

för denna kompletterande utställning. Enligt en artikel om utställningen 1940 hade Englund sagt att:

”… i tider som dessa är bostadsfrågor och problem som sammanhänga med dessa bland de 

allra aktuellaste.” 196

I september när Bostadsmässan öppnats rapporterar bland annat Hufvudstadsbladet om vernissagen 

och utställningen. Utställningen skall:

”...främja uppsvinget inom och ledningen av detta återuppbyggande.”197 

Utställningen visar planer för återuppbyggnaden samt den tekniska biten av detta kommande 

storprojekt. I samband med bostadsutställningen öppnar även en Byggnadsmässa. Viktigt kommer 

att vara att använda förmånligt och inhemskt material samt att bostäderna som skall byggas är 

ändamålsenliga och praktiska. Slutsatsen är att Bostadsutställningen 40 är ännu mer aktuell än 

föregångaren.198 Här kan konstateras att kriget redan inverkat negativt på landets ekonomi och 

produktionsmöjligheter. Frågan om förmånliga bostäder för alla var otroligt aktuell. Dessutom 

poängterar utställningen starkt den hjälp standardiseringen kan ge för återuppbygganden.

I en pamflett med titeln Asuntonäyttely 1940 Englund skrev till bostadsutställningen 1940 säger han 

bl.a. att det inte är möjligt (inte borde vara möjligt) att förbise bostadsfrågan då det gäller familjer 

med ekonomiska svårigheter eller flera barn.199 Detta tyder d.v.s. på att alla, oberoende av situation, 

har rätt till ett hem. Englund förespråkade starkt människors rätt till ett ordentligt utrustat hem.

196 Bostadsutställning öppnas i höst. HBL 7.7.1940
197 Bostadsutställningen i Mässhallen har öppnats. HBL 29.9.1940.
198 Bostadsutställningen i Mässhallen har öppnats. HBL 29.9.1940. 
199 Englund m.fl. 1940, 9.
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I pamfletten räknar Englund upp kriterier för en bostad. Den skall vara bl.a. rymlig, trevlig och 

vacker och tillräckligt upplyst av naturligt ljus, t.ex. genom att ha fönstren mot rätt väderstreck. 

Lägenheten skall vara nära till naturen och man skall vara isolerad från oljud och grannar. Bostaden 

skall vara väl skyddad mot kyla och fukt. Det skall även gå lätt att vädra, med hjälp av ett 

ventilationssystem i alla rum och dessutom skall bostaden vara fri från damm, smuts, rök samt 

skadedjur.200

Därefter räknar han upp sådant som alla bostäder borde ha; vatten- och avloppssystem, elektricitet; 

tvättrum med möjlighet att tvätta kläder samt för invånarna att bada; förrådsutrymme i form av 

matförråd, klädförråd och även allmänna skåphyllor; förrådsutrymme för barnvagnar, cyklar, 

sportredskap m.m.; en egen bädd för varje person, även alla barn; större barns sovrum borde också 

ordnas skilt från föräldrarnas och flickor och pojkar i åtskilda sovrum; köket skall vara välutrustat 

med ett fönster utåt och man skall inte använda köket som sovplats.201 

Denna lista är en bra grund för mig att använda som ett konkret redskap för min forskning om vad 

Englund tänkte att en bostad skulle innehålla samt att göra jämförelsen med vad han tänkte och hur 

han sedan planerade i praktiken. Teman som listas är att en bostad skall ha moderna faciliter, ha 

tillräckligt med utrymme, och inte försumma naturnärhet eller trivsel. Dessa aspekter tas upp av 

flera arkitekter inom arkitektkåren, som sagt bl.a. av Hilding Ekelund202 som också skrev mycket 

under denna tid.

Alla dessa faciliteter som Englund förespråkar var inte ännu någon självklarhet på 40-talet. Erkki 

Mäkiö presenterar i boken Kerrostalot 1940 – 1960 lite siffror på hur mycket det fanns bl.a. 

elektrisk belysning och toaletter i det finska bostadsbeståndet under denna tid. År 1940 fanns det 

elektriska ljus i 60 % av bostäderna i Finland, medan siffran för vattenledningar var 22 %, avlopp 

var 20 %, för toalett 14 %, centralvärme 10 %, varmvatten var 5 % och för badrum 6 %. 

År 1950 hade siffrorna stigit till 77 % för elektrisk belysning, 25 % för vattenledningar, 27 % för 

avlopp, 17 % för toaletter, 13 % för centralvärme, 7,3 % för varmvatten och 7,4 % för badrum. 

År 1960 var situationen 88 % för elektrisk belysning, 47,1 % för vattenledningar, 51,5 % för 

avlopp, 35 % för toalett, 31,1 % för centralvärme, 23,2 % för varmvatten och 15,7 % för badrum.203 

Detta påvisar hur enkla bostadshusen var då Englund ännu var i början av sin karriär samt hur 

långsamt de moderna bostäderna sist och slutligen spred sig bland nybygget av bostadshus i 

Finland.

200 Englund m.fl. 1940, 11.
201 Englund m.fl. 1940, 11 – 12.
202 Saarikangas 2002, 229, 244.
203 Mäkiö 1989, 17.
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Englunds tankar kring det naturnära, luftiga boendet låter som det skulle platsa bra inom ramen för 

förortsboende med moderna funktionalistiska faciliteter. I de finska förorterna började höghus och 

hyreslägenheter förekomma. Bland annat i Månsas byggdes stadens hyreslägenheter.204

I en artikel på våren 1941 i sektionen Perhe ja asunto med rubriken ”Arkkitehti Kaj Englund 

Helsingin sanomille” funderar Englund på bostadsplanering. Han börjar med att konstatera att man 

måste ta den kommande invånaren i beaktande då man planerar bostadshus. Allt från människors 

olikheter till hur de lever och fungerar, hur deras vardag och ekonomiska situation ser ut. Han 

tycker att det för detta syfte är viktigt att studera och undersöka riktiga familjer för att få en så 

genuin bild som möjligt. En stor del av lägenheterna var små, folk bodde trångt (vanligast med 1 

rum och kök, näst vanligast med 2 rum och kök) och Englund påpekade att bostadsfrågan för 

storfamiljer var allra knepigast. 

Han använder Sverige och undersökningar därifrån som jämförelsematerial. Englund konstaterar att

många människor bor mycket trångt. I hemmen med 1 rum och 1 kök används det ena rummet som 

sovrum för föräldrar och små barn samt fin-rum d.v.s. som matsal på söndagar och då familjen har 

gäster. Köket är matsal till vardagen och sovrum för äldre barn. Av denna orsak anser Englund att 

en bostad för en barnfamilj borde ha minst 2 rum och kök, så att man skulle slippa använda köket 

som sovplats. Han tycker också att en tvårumslägenhet borde inredas med ett av rummen enbart för 

barnen med sängar och utrymme för en lekvrå och det andra rummet åt föräldrarna som både 

sovrum och vardagsrum. Dessutom påpekar han av hygieniska själ vikten av badrum även i de 

minsta lägenheter. Englund understryker att det borde finnas ett badrum med toalett i alla lägenheter

och att ett ordentligt kök är viktigt och behöver finnas i alla bostäder. 205 Denna förändring och 

modernisering av bostäder hade många orsaker, dels hygienskäl, dels eliminering av trängsel, dels 

rationalisering av användningen av alla rum. I denna artikel är viktiga saker han lyfter upp vikten av

moderna faciliter, påverkningsmöjlighet och flexibilitet samt att det finns tillräckligt med utrymme. 

På den tiden var ett viktigt tema i arkitekturdiskussionen dessa aspekter; trängseln skulle elimineras,

hygien skulle beaktas och utrymmesanvändningen skulle effektiveras.206 Familjers behov var 

centrala i planeringen.207

I Helsingin Sanomat i artikeln Voidaanko asunnot normittaa? från januari 1943 funderar Englund 

204 Blog om Helsingfors omgivningshistoria: Helsingin ympäristöhistoria www-sidor.
205 Perhe ja asunto. Arkkitekti Kaj Englund Helsingin Sanomille. HS 8.3.1941.
206 Saarikangas 2002, 385.
207 Saarikangas 2002, 404, 420 – 421.
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kring hur bostadsbyggandet borde ordnas efter kriget. Han talar om att bostadsplaneringen på grund

av kriget måste rationaliseras så att det blir lättare att planera och förverkliga bostadsbyggandet. 

Englund påpekar att det kommer att vara brist på arbetskraft eftersom det kommer att krävas en så 

stor insats efter att byggandet avstannade både på grund av att kriget bröt ut och även på grund av 

all förstörelse under kriget. Han säger att för att rationalisera det hela krävs standardiserade tillbehör

och normaliserade strukturer d.v.s. att allt från dörrar och fönster till köksinredning till 

arbetsprocesser måste standardiseras. Englund påpekar att rationaliseringen på grund av kriget har 

blivit ett slagord för dagen, även utomlands. Han ger exempel på hur Tyskland bygger och 

standardiserar för att samhället skall fungera så effektivt som möjligt. Så på denna punkt har 

Tyskland fungerat som förebild, trots att Finland ändå har sina egna standarder i mått och utseende 

o.s.v. 208 Tanken med att standardisera allt från arbetsprocesserna till själva 

byggnadskomponenterna, så som fönster, är göra allt så kostnadseffektivt som möjligt och i och 

med detta kunna låta bli att försumma de moderna faciliteterna eller själva kvaliteten på bostäderna.

I en insändare med rubriken I bostadsfrågan i Hufvudstadsbladet på hösten 1948 med signaturen K.

E – d. skriver (antagligen) Kaj Englund om bostadsfrågan. Han anser att staten ”måste med billiga 

lån möjliggöra bostadsbyggandet.”209 Tonen i texten är mycket angelägen och han uttrycker sin oro 

för dem som har det ekonomisk svårare. Dessutom tycker han att bostäder för tillfället är för små 

och trånga och för tätt byggda och att staten borde se till att det byggs större lägenheter.210

Här kan man igen läsa många av hans åsikter. Han vill ha luftigare bostadsomgivningar samt större 

lägenheter med tillräckligt med utrymme till kostnadseffektiva förmånliga priser.

I tidningen Asuntopolitiikka från år 1953 finns inledningen till Kaj Englunds tävlingsförslag för 

Bostadsreformtävlingen med rubriken Perheasuntokysymys asuntoreformikilpailussa. Kajs (och 

medhjälparna konstnär Inkeri Engund, arkitekt Leif Moen, arkitekt student Gullik Kollansrud och 

teknologie doktor Per-Olof Jarle) förslag nådde andra plats i tävlingen och förespråkade bättre 

bostäder för familjer. Inledningen är som en kort pamflett, Englunds ton är mycket bestämd och han

förkunnar vad han anser en bra familje bostad skall ha, nämligen: 

”Haluamme 

– vähentää perheasuntojen puutetta,

- että vähävaraisille suotaisiin mahdollisuus asuntomarkkinoilla kysyä vanhoja halpoja huoneistoja, 

208 Voidaanko asunnot normittaa? HS 30.1.1943.
209 K. E – d.  I bostadsfrågan.  HBL 26.9.1948, Insändare med signatur.
210 K. E – d. , I bostadsfrågan. HBL 26.9.1948, Insändare med signatur.
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- säästää rakentamalla kellarikerroksia tehokkaasti hyväksi,

- säästää suunnittelemalla monta huonetta saman lepotason ympärille,

- alentamalla huonekorkeutta ( noin 8 %) suurentaa huonealaa (noin 6 %),

- säästää liittämällä huoneistoihin vuokrattavaksi sopiva huone; joustavan ja kasvavan kodin 

vara.”211

Dessutom meddelar han vad han inte vill att en bostad ska ha, nämligen:

”Emme halua 

– rakentaa slummia,

- rakentaa uuttaa niille, jotka haluavat hyvin halpoja asuntoja,

- säästää rakentamalla liian pieniä huoneistoja,

- säästää luopumalla tarpeellisista laitteista.”212

Detta är rakt på sak och visar klart vad han tycker ett hem skall ha och inte ha. Viktigt är även här 

det att en bra bostad skall vara tillgänglig åt alla, alla har rätt till en bostad. Viktigt är också att göra 

distinktionen om att det skall vara förmånligt och lättillgängligt men inte billigt och dålig kvalité, 

kostnadseffektivitet samt trivsel skall båda utnyttjas. Han vill inte ge efter i frågan om de moderna 

faciliteterna eller tillräckligt med utrymme. 

I Hufvudstadsbladet från sommaren 1955 hittade jag en Byggnads- och bostadsencyklopedi skriven 

av Kaj Englund. Artikeln är med Englunds ord en ”ordbok” med byggnads- och bostadstema, där 

han går igenom problem i dessa. I encyklopedin går han igenom allt från arbetsrum till väderstreck. 

Han anmärker t.ex. avsaknaden av arbetsrum i många nya bostadshus i förorterna, minimistorleken 

på badrum och balkonger, ljudisoleringsproblem med betong och med garage, fördelar med 

strålningsvärme, fördelarna med elementbyggeri och användning av verkstäder i och med detta, 

behovet av tvättstuga, vikten av ordentlig ventilation, vikten av tillräckligt rymliga och välbelysta 

kök, vikten av förrådsutrymme och vikten av att planera husen med tillräckliga avstånd från 

varandra samt fasaden vänd något mot väst för att solljuset skall nå lägenheten.213

Här tar han upp vissa specifika saker som han anser vara viktiga och som man inte får förbise. Det 

måste finnas tillräckligt med utrymme för alla invånare och deras olika behov. 

211 Englund 1953. Perheasuntokysymys asuntoreformikilpailussa. Asuntopolitiikka. 
212 Englund 1953. Perheasuntokysymys asuntoreformikilpailussa. Asuntopolitiikka. 
213 Englund, Byggnads- och bostadsencyklopedi. HBL 2.6.1955.
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I en artikel i Talouselämä 1955 tar Kaj Englund ställning till bostadshusens livslängd. Han anser att 

själva bostadshuset i regel skall byggas för att hålla normal belastning, som i bästa fall kan handla 

om flera århundraden. Saker som byggplats samt detaljplan kan påverka ett hus livslängd; ett dyrt 

projekt på en opassande tomt har kortare livslängd. Olika delar i byggnaden skall enligt Englund 

byggas så hållbara och bra som möjligt, men i regel behöver delarna bytas ut med kortare 

mellanrum. Då leder detta till att byggnaderna bara delvis håller en lägre tid, men det måste beaktas 

att renoveringar skall gå smidigt och vara förmånliga att genomföra, då husen byggs. Englund 

menar att hus borde byggas så att de är flexibla så att förändringar blir ekonomiskt lönsamma att 

göra. Saker som byggnadsstomme, fasad och uppvärmining är saker som påverkar smidigheten 

stort. Englund säger att gamla byggnader som behållits i bra skick och finns kvar och är i bra 

användning är värdefulla och en bra motivering för att bygga hus som håller i århundraden. Hus 

som slits fort, t.ex. fabriksutrymmen, är inte lika viktiga att bygga så hållbart, enligt Englund. Till 

slut poängterar Englund att ifall byggnader byggs hållbart, sjunker de årliga kostnaderna för 

underhåll och reparation, som leder till mera pengar för nybyggen.214 Englund vill vara praktisk och 

ekonomiskt långsiktig då det gäller byggandet av bostadshus; det handlar om kostnadseffektivitet i 

allra högsta grad. 

I en artikel från 1960-talet vid namnet Elementvision i tidningen Byggaren funderar Englund kring

elementbyggandet. Englund säger att: ''50-talet är det nya betonghusbyggandets decennium.''215

Elementhus och elementbyggeri i fabrik är ett bra sätt att hålla hög standard på produkten, t.ex. 

färdiga bärande väggar. Man måste inte stå ute i regn och kyla och mura på plats. Englund menar att

det borde användas fabriker så mycket som möjligt. Kylan gör utomhusarbetet ineffektivt i motsats 

till en varm fabrik där arbetet går smidigare, t.ex. med hjälp av maskiner. Permanenta former och 

mått möjliggörs av serieproduktion.216 Standarder, kostnadseffektivitet och de moderna teknikerna 

är viktigt i denna artikel. 

Sammanfattning av Englunds ideologier och tankar kring bra bostadsarkitektur

Som sammanfattning för detta kapitel ställer jag upp Englunds idéer, tankar och teser kring bra 

boende i en simpel tabell som jag kan använda mig av som stöd och analysredskap i kapitel 4 . Från

detta kapitel har jag samlat Englunds centrala tankar och teser för en bra bostad enligt följande:

214 Englund 1955, Miten nopeasti rakennettavat talot olisi kuoletettava? Talouselämä. UK2 sid 43.
215 Englund 1967, 82.
216 Englund 1967, 82.
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• 1. Rätt till en bostad: Alla människor oavsett livssituaion ska ha rätt till en bostad och det 

skall finnas förmånliga bostäder till människors förfogande. 

• 2. Moderna faciliteter: En bostad skall ha moderna och tillräckliga faciliteter, inklusive bl.a. 

ett ordentligt kök, tillräckligt med utrymme för alla invånare, elektricitet, skåp- och 

förvaringsutrymme, tillgång till rinnande vatten och ett avloppssystem samt ha badrum med 

toalett.

• 3. Tillräckligt med utrymme: En familjebostad skall ha tillräckligt många rum, så att man 

t.ex. inte måste använda köket som sovrum och barn ska ha ett eget rum. Dessutom skall det 

finnas tillräckligt med utrymme för olika funktioner, så som tvättstuga, pysselrum, förråd 

osv. 

• 4. Kostnadseffektivt: Bostäder ska göras fiffiga och produktionen kostnadseffektiv t.ex. med 

hjälp av standardisering och rationalisering. Andra ekonomiskt smarta lösningar ökar också 

på kostnadseffektiviteten. 

• 5. Påverkningsmöjlighet och flexibilitet: Boende borde organiseras på fiffiga sätt så att 

invånaren så mycket som möjligt skulle kunna påverka sitt hem, detta t.ex. med hjälp av 

bostadsaktiebolag. Dessutom skall invånaren ha möjlighet att personligen kunna påverka hur

hemmet ser ut. 

• 6. Naturnärhet: Ett bostadsområde skall vara nära till naturen och en bostad skall vara nära 

naturen. Parker, skog, lugn och ro och möjlighet till utomhusaktiviteter i naturen uppskattas.

• 7. Trivsel: Hemmet skall vara trivsamt, rymligt och med möjligheten till naturligt ljus ur 

fönster och det skall inte sparas på den nödvänliga utrustningen. Oljud, smuts och skadedjur 

skall vara eliminerade. Hemmet skall skydda mot kyla och fukt samt gå att vädra med ett 

vettigt ventilationssystem. 

Till slut vill jag sammanfatta och lite analysera teserna. Englunds teser kan sammanfattas med att 

han förespråkade trivsamma, flexibla och rymliga bostäder med moderna och tillräckliga 

bekvämligheter och påverkningsmöjlighet i en naturnära miljö åt alla människor oberoende av 

livssituation. Detta är min tolkning på hans syn på bra bostadsarkitektur. Det handlar om hans vilja 

att förbättra och modernisera Finlands bostadsbestånd. 

För att återuppbygga och modernisera landets arkitektur krävdes stora samhälleliga ansträngningar 

och engagemang av många parter. Tidens anda, som jag presenterat tidigare i kapitel 2, påvisar att 

dessa teman och frågor kring bostadsfrågan och återuppbyggnaden var mycket omtalade och viktiga

i samhället bland arkitektkåren och arkitekter överlag. 

Bostadsstandardiseringen och samtidens ideologier syns i Englunds arbete med bland annat typhus 
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och modeller för hus, Standardiseringsbyrån och med hans engagemang och skriverier om 

bostadsfrågan, standardisering och rationalisering av bostadsbyggandet. 

Englunds tankar och åsikter om bra bostadsarkitektur och bostadsfrågan passar kontextuellt in i 

tidens anda, in i arkitekturens utmaningar för tiden. 
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4. Englunds arkitektur i förorterna

Jag gör en närmare presentation och studie om Kaj Englunds bostadsplaner av bostadshusen på 

Talldungevägen 5 i Månsas, Regissörsvägen 11 – 13 i Norra Haga samt Kårbölevägen 86 i Gamlas 

genom att studera bottenplanerna samt de bostadsområden byggnaderna ligger i. Sedan jämför jag 

dem kort med tes-tabellen jag presenterade i kapitel 3.

I detta kapitel granskar jag mina forskningsfrågor:

3. Hur passar Kaj Englunds bostadsarkitektur i Helsingfors in i sin kontext och tid? 

4. Vad berättar dessa valda arkitekturexemplen om Kaj Englunds arkitektur?

Dessutom undersöker jag förhållandet mellan bostadshuset Englund planerade åt sig själv och  

bostadshus han planerade åt allmänheten.  

Jag kommer att studera Englunds arkitektur i kontexten av förorts- och trädgårdsstadsideologin, den

funktionalistiska och modernistiska arkitekturen samt med tanke på hans egna åsikter och ideal om 

arkitektur som jag presenterade och gjorde en tabell över i kapitel 3. 

 

4.1 En byggnad med speciell form – Månsas och Talldungevägen 5 

Månsas befinner sig i Helsingfors nordligare delar, inom Ring 1, mellan Kottby och Norra Haga. 

Området är ett enda stort parkområde med bl.a. poppel, lönn, rönn, alm och hästkastanj.217 Officiellt 

är Månsas inte en egen stadsdel, utan en del av Åggelby, som var en del av Helsinge socken redan 

kring den tiden då Helsingfors grundades 1550. År 1776 delades Åggelby upp i 5 områden, ett av 

dessa hette Monsas.218  År 1921 blev Åggelby en fristående kommun.219 Själva Månsas blev till i 

och med den stora områdessammanslagningen år 1946 då Åggelby blev en del av Helsingfors. 

Bostadsområdet Månsas fick sitt namn efter gården Monsas. Åggelby hade, sedan 1921 då det 

frigjort sig från Helsinge socken, strävat efter att sammanslå sig med staden Helsingfors, så äntligen

fick de sin vilja igenom.220 

Invånarantalet i Månsas var som störst år 1964, då antalet invånare var 13 000, år 2012 var antalet 

invånare 7100 och stigande igen.221 Den nuvarande bebyggelsen i Månsas fick sin början då det 

kring år 1900 byggdes villor i Krämertsskog och Storkärr. Både Krämertsskog och Storkärr är idag 

217 Kotikaupunkipolun tiivistelmä. Månsas www-sidor.
218 Maunula Seura 1993, 13.
219 Maunula Seura 1993, 17
220 Maunula Seura 1993, 34.
221 Kotikaupunkipolun tiivistelmä. Månsas www-sidor.
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delar och bostadsområden av Åggelby på samma sätt som Månsas.222 Under 1950-talet började 

Månsas förändras mot ett naturnära modernt höghusområde.223

På 1910-talet var Storkärr en liten by på 18 hus. Kottby tågstation grundades 1910 och det innebar 

att mera människor började flytta till området. Det fanns inte vattenledningar eller avloppssystem 

och vägarna var sandvägar. Elektrisk belysning installerades på området i början av 1920-talet.224

En bussförbindelse till området startade 1924. Turerna var dyra och bussen gick sällan, så många 

promenerade till Kottby för att ta spårvagnen som var billigare.225

Staden ville riva de gamla husen i Storkärr efter områdessammanslagningen för att bygga en större 

trafikled, numera Storkärrsvägen. Några av husägarna ansökte om rätt att lösa in sin tomt, resten 

revs. Dessa få tomter är fortfarande privatägda, resten av bostadshusen ägs och hyrs ut av staden.226

Direkt efter andra världskriget, år 1946, började uppbyggandet av ett trähusområde i Månsas på 

grund av den stora bostadsbristen. 35 tvåvåningshus restes längs Skogsbäcksvägen, Råskogsvägen 

och Baggbölevägen. Virket togs från träden på stället. Bostäderna blev små på 39 m2 med två rum 

och kokvrå. Mellan husen lämnades det träd och en parkliknande miljö. Skogsbrynet var också 

alldeles intill bostadsområdet. Husen stod klara 1947 och enligt skribenten har det berättats att 

husen var dragiga, kalla och trånga. De skulle värmas med ved och de fick endast kallt vatten.227 

Arava-lånehus började byggas 1949 i Månsas. De byggdes i tre etapper 1949 – 1953 i området 

mellan Skogsbäcksvägen, Björkdungevägen och Snårvägen. Husen planerades av Viljo Rewell och 

Keijo Petäjä. Området fick också ett daghem, bastubyggnad och värmecentral.228

På 1950-talet byggdes rad- och höghus i Månsas. Många nya bostadshus restes i snabb takt. Takten 

var så snabb att planläggningen inte alltid hängde med och i många fall byggdes husen först och 

detaljplanen gjordes i efterhand. Hilding Ekelund planerade ett radhusområde i Månsas, bestående 

av 22 radhus och 110 bostäder. Husen var klara 1952 och staden fungerade som byggherre.229 

Utöver dessa byggdes höghus och radhus i Månsas området på Björkdungevägen, 

Skogsbäcksvägen, Talldungevägen, Snårvägen och Råskogsvägen. Ekelund planerade även första 

skolbyggnaden för området. Det byggdes också församlingsgård, flera daghem, lekpark, 

hälsocentral och banker. På 60-talet fortsatte byggandet av bostadshus. 1962 byggdes även ett 

222 Stadsdelsuppdelning i Helsingfors stad 1.1.2013. Helsingfors stads www-sidor.
223 Helsingfors områdesvis: Pdf om Månsas. Helsingfors www-sidor.
224 Maunula Seura 1993, 26.
225 Maunula Seura 1993, 29.
226 Maunula Seura 1993, 36.
227 Maunula Seura 1993, 37 – 39. 
228 Maunula Seura 1993, 52 – 54.
229 Maunula Seura 1993, 50.
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köpcenter på Baggbölevägen.230

I en utredning om värderings- och utvecklingsprinciper om Månsas från 2007 gjord av Helsingfors 

stadsplaneringskontor, framkommer att stadsstyrelsen i oktober 1943 gav i uppgift åt 

fastighetsnämnden att snabbt planera bostadsområden, som skulle ta modell av 1920-talets Kottby; 

med bostäder av trä. De utnämnda områdena var bl.a. Majstad, Gumtäkt och området som blev 

Månsas. Helsingfors stad grundade Maunulan Pienasunnot Oy samt Maunulan kansanasunnot Oy 

som fungerade som byggherrar i Månsasområdet. Planen för Månsas var på kvartersnivå.231Lauri 

Pajamies stod för Månsas stadsplan.232 Detta ger en inblick i hur livet och boendet såg ut i Månsas 

före områdessammanslagningen och återuppbyggnaden. Detta belyser även situationen under 

återuppbyggnaden då området blev ett modernistiskt förortsbostadsområde enligt tidsandan. 

Englund var med i planeringen av det nya och moderna Månsas. 

Det första av Kaj Englunds projekt jag kommer att presentera är husen på Talldungevägen 5 i 

Månsas (Bild 6). Till husbolaget på Talldungevägen 5 hör två bågformade hus, det ena (hus 1) lite 

längre och mer böjt än det andra. Englund planerade dem 1952 – 1953 och husen var färdigbyggda 

år 1954 i kvarter 282. Från ritningarna kan man se trappor totalt från A till P. I byggnad 1 ligger A 

till I, alltså nio lika stora trappor. I det andra huset, d.v.s. Byggnad 2, finns trapporna J till P alltså 

sju lika stora trappor. Båda byggnaderna har källarvåning och tre bostadsvåningar. Dessutom har 

bostäderna balkong. Husen är byggda i en sluttning.233 Byggnadens yttre väggar är olika djupa så att

en del av väggen är murad längre ut än resten, taken på olika höjder och balkongerna indragna.234 

Trappuppgångarna är genomgående likadana; varje våning har två bostäder och själva 

trappuppgången är 1,2 m bred och trappans avsats är 2,55 m bred. 235 Alla bostäder har tambur, 

badrum med toalett, kök och två rum. Från ritningarna (bild 7) ser man även att alla bostäder var 

likadana; varje bostad har fönster mot båda yttre väggarna, som öppnar sig ungefär mot söder, allt 

från väster ut till sydsydost, och norr, allt från norrut till österut, (det blir lite vinkling beroende på 

om bostaden är i mitten av byggnaden eller i någondera ändan p.g.a. av bågformen). I ritningarna är

köket och badrummet på bågens inre sida mot norr. Per trappa är lägenheterna situerade spegelvänt 

mot varandra, med badrummen närmast varandra och köken längre ifrån varandra, så att de alltid 

blir två och två bredvid varandra turvis (förutom i ändorna). På södra sidan finns det två rum och en

balkong per lägenhet. Dessa är ritade genomgående turvis, så att varannan lägenhet har det större 

230 Maunula Seura 1993, 55 – 59.
231 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 14.
232 Nikula 2005, 158. 
233 Englund 1953, Talldungevägen 5, Originalritningar 84a och 86a
234 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 85.
235 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 86. 
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rummet mitt emot köket i nord-sydlig riktning och varannan det mindre rummet i nordsydlig 

riktning mitt emot köket. Balkongerna i alla lägenheter är utanför det mindre rummet.236 

Byggnaderna har inte vindsutrymme,237 utan förvarings- och annat utrymme finns i källarvåningen 

(bild 8). Källarutrymmenas ritningar har mer variation än bostadsutrymmenas ritningar. Men ganska

långt är även de liknande. I hus nr 1, d.v.s. det längre huset, som är det sydligare av dessa två, finns 

i trapporna A—C och G—I pysselrum, torkrum, matskafferi, allmänt lagerrum och förråd samt två 

stycken garage. D-trappans ritning har två garage, tvättstuga, torkrum, matskafferi, förrådsrum och 

förråd. I E-trappan är tvättstugan utbytt mot ett mangelrum. I ritningarna har F-trappan boilerrum, 

elcentralen, endast ett garage, torkrum, skafferi och förrådsutrymmen.238 

I hus nummer 2, det mindre av dessa, är källarutrymmena lite mer invecklade än i hus nummer 1. 

Trapporna J—L och O—P är likadana med två garage, sportredskapsförråd, matförråd, lager 

och/eller allmänt förrådsutrymme, torkrum och pysselrum. I ritningarna för trappa M finns en 

sopbränningsugn, boiler, pumprum, två förrådsrum, matförråd, torkrum, elcentral och ett 

slaggämnesförråd. Enligt ritningarna finns i N-trappan sportredskapsförråd, allmänt förrådsrum, 

pannrum, bränsleförråd, torkrum och ett matförråd.239

Byggnaderna är byggda på uppdrag av Helsingfors bostadsproduktionskommitté.

Allt som allt 16 likadana trappor med 96 bostäder som var 60,5 m2 var och 10,4 m långa från den 

nordliga till den sydliga väggen. Köket är rymligt med sina 13,3 m2 enligt artikeln i Arkitekten från 

1959. Den bärande stommen är murat tegel och på insidorna finns en murad mellanvägg som 

fungerar som ljudisolering. Ingenjörsbyrå Holger Holmberg fungerade som konstruktör för 

projektet och som byggentreprenör fungerade Holvi Oy. Ingenjör Helge Leander planerade vatten- 

och värmesystemen och ingenjör Sulo Lehmussaari planerade elsystemet. Dessa installerades och 

monterades av Oy Radiator och Sähköteollisuus Oy. Paavo Kaires Oy gjorde målningsarbetet.  

Assistenter var arkitekterna Väinö Hirvelä, Britta Andersson, Werner Francesco, Nanna Lassfolk, 

ingenjör Ann-Britt Sauramo och Englunds fru Li Englund.240 I originalritningarna var alla 

lägenheter likadana och lätt kilformade. Senare har en del av lägenheterna fogats samman till större 

helheter.241

En artikel i Helsingin Sanomat från år 1955 nämner att dessa bostadshus som sagt är en del av 

statens Arava-projekt, detta på grund av att de flesta andra byggnaderna i Månsas tillhör Arava-

236 Englund 1952 och 1953, Talldungevägen 5, Originalritningar 6ab och 86a.
237 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007, 86.
238 Englund 1953, Talldungevägen 5, Originalritning 84ab.
239 Englund 1952, Talldungevägen 5, Originalritning 5ab.
240 Englund 1959, 5 – 6.
241 Höghusen på Talldungevägen. Månsas www-sidor.
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bostadsbestånd. Eftersom det är ett Arava hus, bestäms storleken på bottenplanet av Aravas 

bestämmelser.242

Sammanfattning av bostadshusen på Talldungevägen 5 med hjälp av Englunds teser:

Bostadshusen är stora med många lägenheter, 96 stycken, och de byggdes snabbt. 

Bostadsproduktionskommittéen var byggherre och de blev hyreslägenheter åt vanliga människor. 

Detta kan tänkas hjälpa till med att uppnå målet för Tes 1. d.v.s att alla har Rätt till en bostad, så jag 

anser att Tes 1 uppnås. 

I bostäderna finns kök, badrum med toalett och skåputrymme, alla lägenheter har även balkong, 

elektiricitet och ett avloppssystem. I källarvåningen finns gemensamma utrymmen som bastu, 

matförråd, pysselrum, allmänt förrådsutrymme, sportredskapsförråd, garage, tvättstuga, torkrum och

mangelrum. Dessutom finns skilda utrymmen för skräp samt ett pannrum för uppvärmning av 

byggnaderna. Byggnaderna isolerar från kyla och fukt, kan värmas upp och har fönster mot båda 

hållen, (väderstrecket beror på vilken lägenhet det är fråga om) så att dagsljus fås åtminstone under 

någon tid på dygnet. Det finns murade mellanväggar som fungerar som ljudisolering mellan 

lägenheterna, men eftersom det är ett höghus, kan det tänkas att oljud inte är helt eliminerat. 

Lägenheterna går att vädra via fönster och balkong, men inget egentligt ventilationssystem finns. 

Utgående från detta tycker jag att Englunds kriterier för Tes 2. Moderna faciliteter uppnås samt 

kriterierna för Tes 7. Trvisel delvis uppnås. 

Varje lägenhet är lika stor på 60,5 m2 och de är alla så gott som likadana. Två skilda rum per 

lägenhet, som vi i kapitel 3 läste om att Englund tyckte åtminstone var nödvändigt med tanke på 

familjer. Dessa bostadshus ger dock inte någon stor variation med tanke på olika stora familjer. 

Storleken på bostäderna är reglerad p.g.a. Arava. Det har inte funnits stora påverkningsmöjligheter 

för de kommande invånarna före byggnadsprocessen, men invånarna får inreda själv. Eftersom det 

är stadens hyreshus kan inte stora förändringar göras utan lov. 

Englunds minimikrav om minst 2 rum plus kök och skilt badrum för att Tes 3. Tillräckligt med 

utrymme skall uppnås möts. Dessa ger dock inte möjlighet till större familjer att bo med tillrcäkligt 

med utrymme. Bland annat därför uppnås Tes 5. Påverkningsmöjlighet och flexibilitet endast delvis.

En annan orsak till att jag tycker tes 5. uppnås delvis är att påverkningsmöjligheterna är begränsade 

till val om inredning. Invånarna har inte heller haft möjlighet att påverka bostäderna på förhand. 

Dessa är stora byggnader, Bostadsproduktionskommittéens bygge och finansierat med Arava-lån. 

Dessutom är lägenheterna standardiserade och rationaliserade. byggda lika stora och med samma 

242 Toista miljoonaa kuutiota kaupungin asuntotaloissa. HS 14.7.1955.
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mått hela bygget igenom, så det kan antas göra detta till ett relativt kostnadseffektivt byggprojekt, 

d.v.s. Englunds Tes 4. Kostnadseffektivitet uppnås. 

Bostadsområdet och bostäderna ligger nära till naturen, till en stor park. Månsas har mycket träd 

och parkliknande natur inom området. Möjlighet till lugn och ro i naturen samt till 

utomhusaktiviteter i naturen finns. Månsas är en riktig förort och trädgårdsstad. Englunds kriterer 

för Tes 6. Naturnärhet uppnås. 

Reslultatet är att fem av sju kriterier för en bra bostad uppnås medan två av dem bara uppnås delvis.

De bristfälliga aspekterna är trivseln samt påverkningsmöjlighet och flexibilitet. 

Englunds bostadsplaner har skilda utrymmen utmärkta för olika funktioner. Många rum och ett skilt

kök samt badrum med toalett. Detta passar väl inom ramen för de funktionalistiska och 

modernistiska ideologierna. Byggnaden är modern och fuktionalistisk. Byggnadens bågform ger 

den ett lite speciellt utseende. Samtidens ideologi om ett naturnära föortsboende är också 

närvarande i detta exempel. Som jag i kapitel 2 presenterade är dessa fenomen viktiga inom den 

finska bostadsarkitekturen under 50-talet. Genom detta exempel ser man Englunds arbete för 

återuppbyggnaden och moderniseringen av bostäder.

4.2 Kasernen i en naturnära miljö – Norra Haga och Regissörsvägen 11 – 13

På 1800-talet tillhörde Norra Haga Helsinge socken (som senare bytte namn till Helsinge kommun).

Östra delen av Norra Haga var en del av Lill-hoplax by och västra delen Munksnäs by. År 1920 

skilde sig områdena Drumsö, Munksnäs, Haga och Böle från Helsinge socken och bildade Hoplax 

kommun. År 1923 skilde sig Haga från Hoplax och bildade Haga köping.243 

Helsingfors stad satt igång planläggningen av Norra Haga direkt efter att området blev en del av 

staden i den stora områdessammanslagningen 1946. Området var då näst intill obyggt och 

obebott.244

Under åren 1950 – 1955 bekräftades tre nya detaljplaner för Norra Haga, Norra Haga I, II och III. 

Regissörsvägen finns i Pohjois-Haaga II området. Norra Haga I bekräftades 1950 och byggandet 

kunde påbörjas. Detaljplanen för Norra Haga II bekräftades 1952; området begränsas av Södra 

Haga och Norra Haga I i söder och i norr av Runar Schildts park. Synnöve Schmidt från 

detaljplansavdelningen på Helsingfors fastighetsbyrå gjorde planen. Marken ägdes helt av staden.245

243 Tarjanne 2007, 6.
244 Tarjanne 2007, 8.
245 Tarjanne 2007, 9.
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De första förändringarna i stadsplanerna började göras i princip genast då staden hade sammanställt 

Norra Haga II och Norra Haga III. Vägnäten, kvartersindelningen och tomtindelningen har dock 

förverkligats till största delen enligt de ursprungliga detaljplans-ritningarna. Först år 1970 

bekräftades nästa stora planläggningsprojekt i Norra Haga. 246

1953 inleddes byggandet av Norra Haga II. Helsingfors bostadsproduktionskommitté var byggherre

för de flesta av husen. Hela planområdet var färdigbyggt år 1957. År 1955 inleddes byggandet av 

Norra Haga III. År 1956 fick Norra Haga en egen skola: Pohjois-Haagan Yhteiskoulu som Matti 

Välikangas planerade. Idag fungerar byggnaden som lågstadieskola. 1954 blev biblioteket och 

mödrarådgivningsbyrån klara och lekparken 1958.247 Köpcentrumet planerades av Airi Seikkala-

Viertokangas och blev klart 1959. Det är ett av Helsingfors första köpcentrum. Området fick en 

kyrka 1963.248 Norra Haga blev snabbt ett förortsområde med moderna höghus åt vanliga 

människor. Englund planerade ett stort bostadshus till det snabbt växande nya bostadsområdet. 

Det andra av Englunds projekt jag skall presentera är husen på Regissörsvägen 11 – 13 (Bild 9). Till

husbolaget hör två stycken rektangelformade hus, numrerade hus 1 och 2. Englund har ritat 

byggnaderna under våren 1954. Husbolaget heter Kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Jag hittade 9 

ritningar på arkitekturmuseets arkiv; de omfattar ritningar av byggnad 1 och 2, projektet har numret 

29,3 på Englunds ritningar. 

Hus 1 är det större av de två, det har trapporna A – I med lägenheter249 och dessutom en liten flygel 

med trappa P i två våningar för allmänna utrymmen, med bastu-avdelning i våning 1 och kolförråd, 

bykstuga, torkrum x2, mangelrum och ett kontorsrum i våning 2.250 Denna flygel är lägre än resten 

av byggnaden.251 Hus 2 har trapporna K – O.252 Bostäder finns i 4 våningar i båda husen. Båda 

husen har genomgående två lägenheter per trappa. Fasadens tak är som en trappa, med avsatser, 

eftersom husen är placerade i en sluttning. De yttre väggarna är renrappade och inte prydda med 

något.253 Hus 2 är närmare vägen och hus 1 är snett bakom, på gården. Balkonger finns på sydvästra

sidan av båda husen (bild 10). De är aningen indragna, men är byggda så att största delen kommer 

längre ut än den yttre väggen.254 De lägenheter som ligger i våning 1 har inte balkong. I resten av 

246 Norra Haga: Aluekartoitus ja korjaustapaohjeet 1950-luvun kaava-alueet II ja III som pdf. Helsingfors stads www-
sidor, 9.

247 Tarjanne 2007, 13 – 15.
248 Tarjanne 2007, 16 – 17. 
249 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 107. 
250 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 101a. 
251 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 107. 
252 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggand 2 ritning 108. 
253 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 106abc.
254 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 107.
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våningarna har de minsta lägenheterna d.v.s. de som är kring 30 m2 och mindre inte balkong och de

som är större än så har balkong. 

I byggnaderna har våningarna olika bottenplan. Både i hus 1 och 2 har våning 1 både 

källarutrymmen och lägenheter (bild 11), som man ser på bilden. Båda bottenplanen är dock olika. 

Längs ena långsidan, mot sydväst, finns lägenheterna och på andra långsidan, mer norrut, 

källarutrymmen. Lägenheterna är av olika typ, fyra olika storlekar som varierar mellan 27,5 m2  och

45,2 m2. Det minsta på 27,5 har kokvrå, badrum, tambur och ett rum. Den andra varianten är 

lägenheter med kök, badrum, tambur och två rum. De flesta av dessa är 38,4 m2. I vardera ända är 

de lite större på 41,1 respektive 45,2 m2. I hus 2 finns tre olika storleks lägenheter; 37,9 m2, 43,9 

m2 och 44,6 m2 alla med badrum, kök, tambur och två rum. I källarutrymmena finns cykelförråd, 

källarskrubbar, allmänt förrådsutrymme, pumprum, matkällare och el-rum.255 

Våning 2 skiljer sig till utseende från våning 1 i båda husen, de är också olika sinsemellan. 

I hus 1 finns lägenheter med 5 olika storlek av bostäder, mellan 30,6 och 45,4 m2. De mindre på 

30,6, 31,5 och 32,9 har kök, badrum, tambur och ett rum medan de större på 45 och 45,4 m2 har 

kök, badrum tambur och två rum. 256

I hus 2 på våning 2 finns tre olika sorters lägenheter. Två av dessa har tambur, badrum, kök och ett 

rum och de är 31,5 m2 samt 30,6 m2. Den tredje varianten är på 44,9 m2 med kök, badrum, tambur 

och två rum. 257 Här (bild 12) är ett exempel på hur lägenheterna ser ut i hus 2 på våning 2; en 

kompakt bottenplan med rummen åtskilda enligt funktionalismens och modernismens principer.

Våning 3 och 4 har likadana bottenplan per hus, de är ändå olika husen emellan. Lägenheterna i hus 

1 är mellan 59,7 m2 och 82,4 m2 med allt som allt 6 olika storlekar. I var sin ända av husen finns en

lägenhet med kök, badrum, tambur och fyra rum, de är 78,7 m2 och 82,4. Resten av lägenheterna 

varierar mellan 59,7 m2, 60,1 m2, 62,9 m2 och 63,3 m2. Dessa har alla kök, badrum, tambur och tre

rum.258

I hus 2 finns det två olika storleks lägenheter på våning 3 och 4; 77,1 m2 och 77,7 m2. De är annars 

alla likadana med kök, badrum och fyra rum. Dessa lägenheter ligger spegelvänt mot varandra per 

trappa.259 Lägenhetstyperna är mycket lika sinsemellan, de skiljer sig mest åt på storleken. Här (bild 

13) är ett exempel på hur de större lägenheterna ser ut i hus 1 på våning 3 och 4. Dessa lägenheter är

för familjer, till och med för större familjer med två till tre sovrum runt ett stort vardagsrum.

255 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 101a och byggnad 2 ritning 108.
256 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 102.
257 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 2 ritning 109a. 
258 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 103.
259 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggand 2 ritning 110. Arkitekturmuseets arkiv. 
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Byggnadsmaterialet är ren rappad tegel med en betongsockel. Taket är gjort av cementtegel.260

En artikel i Hufvudstadsbladet, ”Nytt stort Haga-hus under tak”, berättar om att Englunds Norra 

Haga projekt står klart i september 1954. Artikeln går igenom alla basdetaljer om 

byggnadshelheten. Artikeln berättar att bostadsbolaget består av två stycken lamellhus, det ena 170 

m långt och det andra 104 m, med sammanlagt 132 lägenheter och ett fristående garage för 18 bilar. 

Uppskattningen enligt kontraktet är att det står klart för inflyttning i slutet av februari 1955. 

Bygget är en del av Helsingfors stads bostadsproduktionskommittés projekt, lägenheterna skall bli 

hyresbostäder. Konstruktör var diplom ingenjör H. Holmberg. Arava lån finansierade 50 % av 

byggnadskostnaderna.261

I tidningen Asuntopolitiikka år 1954 med rubriken ”Entistä halvemalla” presenteras de nybyggda 

husen i Norra Haga. Byggnaderna får godkänt med tanke på planlösningarna samt alla 

gemensamma utrymmen. Artikeln kritiserar dock byggnadernas storlek och frågar:

 ”Miksi tällainen kasarmi? Hyvä pohjaratkaisu ei pakota eikä oikeuta tällaiseen.”262

Byggnaderna är de facto stora, men t.ex. naturen har inte glömts bort. Intressant kontrast mellan 

dessa två saker. 

Sammanfattning med hjälp av Englunds teser: 

Ett stort, enligt artikeln jag nyss presenterade, ännu billigare projekt än tidigare byggprojekt varit. 

Häften av bygget är bekostat med Arava-lån och Bostadsproduktionskommittén har varit byggherre.

Alla lägenheter är hyreslägenheter. Detta hjälper till att uppnå att alla som behöver skall ha ett hem, 

d.v.s. Tes 1. Rätt till bostad uppnås. Det gör även Tes 4. Kostnadseffektivitet. 

Byggnaderna innehåller totalt 132 lägenheter av olika storlekar och med olika bottenplan. 

Alla lägenheter har badrum med toalett, kök finns också i alla lägenheter men är av olika varianter 

och storlekar. Det finns skåp- och förvaringsutrymme samt en skild tambur i varje lägenhet. 

I våning 1 finns även allmänna gemensamma utrymmen med bastuavdelning, bykstuga, torkrum, 

mangelrum, allmänt förråd, pysselrum, cykelförråd, källarskrubbar och matförråd. I byggnaderna 

finns elektricitet, rinnande vatten och ett avloppssystem. 

Rum av varierande mängd beroende på lägenhet. Möjligheter för olika stora familjer att bo med 

260 Englund 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 107.
261 Nytt stort Haga-hus under tak. HBL 10.9.1954. 
262 Asuntopolitiikka 3/54. Entistä halvemmalla. 8.
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tillräckligt med utrymme, detta gör bostadsbyggnaderna även relativt flexibla med tanke på 

människors olika behov. Bristfällighet med tanke på påverkningsmöjligheter; det har inte funnits 

möjlighet att påverka bostäderna i byggnadsskedet. Invånarna kan inreda enligt eget tycke, stora 

förändringar är svåra att utföra utan lov eftersom det är frågan om hyreslägenheter. Det är fråga om 

ett modernt hus med moderna faciliteter. 

Tes 2. Moderna faciliteter uppnås och Tes 3. Tillräckligt med utrymme uppnås. Tes 5. 

Påverkningsmöjighet och flexibilitet uppnås endast delvis. 

Huset värms med hjälv av kol som bränns i ett pannrum. Hemmet skyddar mot kyla och fukt. 

Bostäderna kan vädras genom att öppna fönster och i vissa fall med hjälp av balkongen. 

Alla lägenheter har inte en balkong, det kan tänkas minska på trviseln och vädringsmöjligheterna. 

Oljud kan inte anses vara helt eliminerat på grund av att det är ett höghus med många bostäder. Alla 

lägenheter har inte fönster på båda långsidorna men alla lägenheter har fönster mot sydväst, vilket 

ger dagsljus. Kriterierna för Tes 7. Trivsel uppnås endast delvis. 

Byggnaderna ligger nära till naturen och hela bostadsområdet är naturnära. Möjlighet till lugn och 

ro i naturen samt till utomhusaktiviteter i naturen finns. Norra Haga är en trädgårdsstad och förort. 

Kriterierna för Tes 6. Naturnärhet uppnås. 

Reslultatet är att fem av sju kriterier för en enligt Englund bra bostad uppnås medan två av dem 

bara uppnås delvis. De aspekter det brister på är trivseln samt påverkningsmöjlighet och flexibilitet. 

Byggnaderna är stora, rektangelformade och kasernliknande. Det är effektivt användning av 

markytan. De är enkelt utformade och osmyckade på utsidan. Det finns skilda rum och utrymme för

många olika aktiviteter och ändamål både i lägenheterna och i första våningen för allmänt bruk. 

Bostäderna har bottenplan utan onödiga kvadratmetrar, varje vrå är i användning. Köket är ett skilt 

rum i de flesta lägenheterna och det finns badrum med toalett. Dessa bostadshus är moderna 

funktionalistiska byggnader. Dessa bostadshus har också plats för större familjer eftersom de största

lägenheterna har tre sovrum runt ett stort vardagsrum, ett ordentligt kök, badrum och tambur. 

Bostadshusen är mer varierande till användningsändamål än Talldungevägens bostadshus. Familjers

behov av tillräcklig plats är beaktat. Planering och utbud av familjebostäder var en av de cetrala 

frågorna under 50-talet.263 Byggnaderna är planerade i enlighet med funktionalismens, 

modernismens och förortsideologins teorier.

263 Saarikangas 2002, 404.
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4.3 Ett massivt projekt – Gamlas och Kiinteistö Oy Kaarelantie 86

Gamlas är ett av fyra områden i stadsdelen Kårböle, som blev en ny del av Helsingfors i den stora 

områdessammanslagningen år 1946. De andra tre är Håkansåker, Magnuskärr och Malmgård. Före 

sammanslagningen var detta område en del av en by vid namnet Kårböle som tillhört Helsinge 

socken. Stadsdelen fick i sammanslagningen först namnet Södra Kårböle, men namnet förkortades 

efter sammanslagningen till enbart Kårböle eftersom ett Norra Kårböle inte kom att existera.264 

Området har en mycket lång historia eftersom det hittats spår av att det funnits bosättning i Kårböle 

området sedan stenåldern, så tidigt som för ca 4500 år sedan. Detta gör området till 

Helsingforsnejdens äldsta bosättningsområde.265

Gamlas är i södra delen av Kårböle, som ligger i Norra Helsingfors vid gränsen till Vanda.266

Området är naturnära med Rutiån som flyter genom området.267 På 1900-talet var skogsmarker och 

parker en stor del av omgivningen i Kårböle. Ännu år 1986 var ungefär hälften av Kårböles 1000 

hektar stora område skog, parker och ängar. 268

Kring tiden av områdessammanslagningen började staden planlägga markerna i Magnuskärr och 

Håkansåker och en del av Gamlas, som de delade upp i tomter på 1500 – 2000 m2 stora plättar som 

skulle säljas som tomter med rätt till mark (maansaantioikeus). Tomternas utdelning började 1950 

och ett egnahemshusområde började resas på markerna.269

Byggandet av höghusområdet i Gamlas inleddes efter att detaljplanen för höghusen i området 

fastslogs 1957. De första byggnaderna restes på Kantelevägen 7 och 10. Strax därefter inledde 

Asuntosäästäjät ry byggandet av bostadshus. På 60-talet byggdes det både höghus och radhus; av 

Asuntosäästäjät samt av försäkringsbolag och andra samfund. Dessa alla lät bygga 

bostadsbyggnader med hyreslägenheter.  Även staden lät bygga byggnader med hyresbostäder, 

bland annat det hus på Kårbölevägen som Englund planerade.270 Gamlas byggdes upp till et 

modernt förortsbostadsområde. 

Det tredje av Englunds arkitekturprojekt jag ska presentera är Kiinteistö Oy Kaarelantie 86 i 

Gamlas (bild 14). Byggnaden ligger på Kårbölevägen 86 i kvarter 33135. Det är ett mycket stort 

byggnadskomplex som sträcker sig ut mot tre vägar; Kårbölevägen, Näverlursvägen och 

264 Huuhka 1990, 6.
265 Huuhka 1900, 20.
266 Huuhka 1990, 7.
267 Huuhka 1990, 13. 
268 Huuhka 1990, 17. 
269 Huuhka 1990, 42. 
270 Huuhka 1990, 44 – 45.
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Videlåtsvägen. Kårbölevägen går på detta ställe i nordöstlig – sydvästlig riktning, medan 

Videlåtsvägen går så gott som i nord – sydlig riktning och närmast i nordnordvästlig – sydsydostlig 

riktning. Englunds ritningar för byggnaden är daterade från åren 1961 – 1962. Byggnaden har totalt 

103 lägenheter av varierande storlek. 

I arkitekturmuseets arkiv finns 14 ritningar totalt, fasader och vindsvåningarna samt skyddsrum.

Skyddsrum har inte funnits mig veterligen i originalritningarna av de andra husen jag studerar.

De första skyddsrummen i Finland byggdes på tröskeln till vinterkriget. Under krigets lopp byggdes

det flera skyddsrum. Skyddsrummens kapacitet var 20 000 personer i början av kriget och över 500 

000 då fortsättningskriget tog slut. En stor del av dessa var dock tillfälliga. Under 1950-talet 

påbörjades byggandet av skyddsrum i större skala i Finland. Från början av 1991 har det enligt 

lagstiftning byggts skyddsrum i hela Finland.271 

På Byggnadstillsynsverket fanns det flera ritningar på mikrofilm. Där tittade jag även på dokument 

om huset. Bygglov för tomten sökte Helsingfors stad 19.9.1961. 272 Det är alltså frågan om en stor 

byggnad, som är byggd med tre stycken 90 graders vinklar och har trappor från A till H med 4 – 5 

våningar (inklusive vindsvåning), beroende på vilken trappa det är fråga om eftersom de är byggda i

olika höjder, vilket man ser i en av ritningarna (bild 15). Dessutom finns det en källarvåning 0 i alla 

trappor. Byggnaderna har även stora balkonger i en del av lägenheterna och hiss men inte 

genomgående i alla trappor. Till följande går jag igenom trapporna i ordning. 

Trapporna A och B: våning 0 är alltså källare med matförråd, pysselrum, städskrubb, vattenmätare 

och källarskrubbar. 273 Våning 1 har 9 lägenheter av 3 olika typer och storlekar. I dessa ritningar har 

Englund dock inte markerat exakta m2. Inte heller husets längd och bredd på ett sådant sätt att det 

skulle gå att uppskatta storleken på bostäderna. Den första typen av lägenhet har tambur, badrum, 

kök och tre rum. Den andra typen har tambur, badrum, kök och två rum. Den sista typen hat tambur,

badrum, kokvrå och ett rum. I trappa A är lägenheterna fyra stycken och i trappa B fem stycken. De 

två större typerna av lägenheter har balkong.274 

Våningarna 2 och 3 har samma bottenplan. De består av lägenheter som ganska långt ser likadana ut

som på våning 1. Det är alltså tre olika typer och storlekar av lägenheter där den största har tambur, 

badrum, kök och tre rum, den mellersta tambur, badrum, kök och två rum och den minsta har 

tambur, badrum, kokvrå och ett rum. På dessa våningar är det också fyra lägenheter i A trappan och 

271 Skyddsrummens historia i Finland. Www-sidor för räddningsbranschens centralorganisation i Finland 23.8.201.
272 Rakennusvalvontavirasto: Mapp 33 / 135 / 4 – 6.
273 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 2. 
274 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 3. 
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fem i B trappan. De två större lägenhetstyperna har balkong.275

Våning 4 har också samma tre typer av lägenheter, men inte lika många totalt på grund av takets 

höjdskillnader. A trappan har 4 lägenheter, likaså B trappan.276

Våning 5 är vinden på vilken det finns brandtrappor och takbryggor.277 

Ur bildexemplet (bild 16) kan man se våning 1 i trappa A och B med sina många olika bottenplan. 

Det är frågan om lägenheter för många olika behov. 

Trapporna C och D: våning 0 är källarutrymme med tvättstuga, maskinellt torkrum, tre pysselrum, 

klubbrum, förråd, en bastu med två tvättrum och två omklädningsrum, kök och torkrum.278 Våning 

1, 2 och 3 har likadan bottenplan, med tre lägenheter per trappa och våning. Ritningarna har två 

olika typer av lägenheter, den mindre har tambur, badrum, kokvrå och två rum och den större har 

tambur, badrum, kök och tre rum. Alla lägenheter har även balkong.279

Våning 4 är vinden med ventilation för tvättstugan och bastuavdelningen, takbryggor.280 

Trapporna E och F: våning 0 är källarutrymme med skyddsrum på 51,5 m2 för 89 personer, 

källarskrubbar, huvudströmtavla, skräpförråd, förråd, pannrum, två oljebehållare och maskinellt 

torkrum.281 I bildexemplet (bild 17) ser man källarutrymmet. Skyddsrummet är som sagt ett tillägg 

från Englunds tidigare bostadsprojekt och det utökar absolut moderniteten och mångsidigheten på 

bostadshusets faciliteter. Utöver det finns källarskrubbar och matförråd med för mångsidigt bruk. 

I våning 1 är lägenheterna av många olika utseenden, med rummen och köken av olika former och 

storlek. Det är tre lägenheter per trappa, med totalt två olika uppsättningar av mängden rum. De 

med färre rum har tambur, badrum, kokvrå och två rum eller tambur, badrum, stort kök och två rum.

De med fler rum har tambur, badrum, kök och tre rum. Alla förutom en av lägenheterna har 

balkong.282

Våning 2 och 3 har samma bottenplan. Lägenheterna liknar mycket de tidigare. Det finns fyra 

lägenheter i trappa E och tre stycken i trappa F. En del variation finns lägenheterna sinsemellan med

två olika uppsättningar av mängden rum. De mindre har två olika varianter: en med tambur, 

badrum, kokvrå och två rum och den andra med tambur, badrum, kök och två rum. De större 

lägenheterna består av tambur, badrum, kök och tre rum. I dessa ritningar har alla förutom en av 

275 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 4. 
276 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 5.
277 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 6.
278 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 7. 
279 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 8.
280 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 9.
281 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 10.
282 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 11.
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lägenheterna balkong.283

På våning 4 finns också lägenheter och bottenplanen innefattar även trappa G, där ca en tredjedel av

G trappan är ”tom”. Det finns tre lägenheter per trappa. Det är liknande lägenheter som i de tidigare 

trapporna. I ritningarna finns det lägenheter med två olika mängder av rum; de mindre har tambur, 

badrum, kök och två rum och de större har tambur, badrum, kök och tre rum. Sex stycken av 

lägenheterna har balkong och tre av dem har inte. 284 

Våning 5 är vinden med brandstege från en av balkongerna och takbryggor.285

Trapporna G och H:  Våning 0 d.v.s. källaren har skyddsrum på 86 m2 för 148 personer, förråd, 

källarskrubbar, matförråd, städrum, mangelrum.286 Detta skyddsrum är de större av de två i detta 

bostadshus och ger utrymme åt många invånare. 

Våning 1 har liknande lägenheter som i de tidigare trapporna. G trappan har fyra lägenheter och H 

trappan tre stycken. Tre typer av lägenheter med rummen lite av varierande storlek. Den minsta har 

tambur, badrum, kök och två rum, den mellersta har tambur, badrum, kök och tre rum och den 

största, som det bara finns ett exemplar av, har tambur, badrum, kök, tre sovrum och en stor sal / 

vardagsrum. Tre av lägenheterna har balkong och fyra har inte.287

Våning 2 och 3 ser lika ut som våning 1 med samma tre typer av lägenheter och balkonger.288

Sedan kommer vinden som blir både våning 4 och 5 på grund av höjdskillnaden (en tredjedel av 

trappa G är en våning högre). På vinden finns takbryggor.289 Bottenplanen för våning 1 i trappa H 

och G (bild 18) visar den stora lägenhetsvarianten med salen i mitten av lägenheten med köket och 

sovrummen runt omkring samt de andra lägenheterna som är av varierande uppsyn. Dessa 

lägenheter är för olika behov och den stora lägenheten med den stora salen har hittills inte varit 

vanlig för Englund. Denna lägenhetstyp fungerar bra för lite större familjer. 

De yttre väggarna är murade i tegel och vitmålade. Byggnaden har galvaniserat plåttak och 

betongsockel.290 De bärande konstruktionerna är gjorda av Siporex lättbetong.291

Sammanfattning med hjälp av Englunds teser:

283 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 12.
284 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 13. 
285 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 14.
286 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 15.
287 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 16.
288 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 17.
289 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 18. 
290 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 20. 
291 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 13. 
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Totalt 103 bostäder med olika bottenplan. Det är fråga om hyresbostäder i ett av Helsingfors stads 

hyreshus. Tes 1. Rätt till en bostad och Tes 4. Kostnadseffektivitet uppnås. 

Alla lägenheter har tambur, badrum med toalett, skåp- och förvaringsutrymme, elektricitet, rinnande

vatten och ett avloppssystem. I källarvåningen finns matförråd, pysselrum, städskrubb, 

vattenmätare, källarskrubbar, tvättstuga, maskinellt torkrum, mangelrum, pyssel- och klubbrum, 

förråd, bastuavdelning, pannrum, oljebehållare och som nyhet till skillnad från de tidigare 

bostadsbyggnaderna: skyddsrum. Lägenheterna är av olika varianter med plats för olika stora 

familjer med olika behov. Fönster finns på båda sidorna av byggnaden och bostäderna får naturligt 

ljus från olika väderstreck beroende på läge i byggnaden. Det kan dock inte garanteras att ljuset blir 

optimalt för alla lägenheter på grund av att byggnaden sträcker sig mot alla olika väderstreck. Oljud

kan inte garanteras vara totalt eliminerat på grund av att det är ett höghus med mycket lägenheter 

och nära till grannar. Hemmet skyddar mot kyla och fukt. Byggnaderna har ventilationssystem.292 

Dessa byggnader är moderna och har moderna faciliteter. Ventilationssystemet som fattades i de 

tidigare byggnaderna finns med här och ett skyddsrum är också mycket modernt. 

Tes 2. Moderna faciliteter och Tes 3. Tillräckligt med utrymme uppnås. Tes 7. Trivsel uppnås delvis.

Det finns inte så mycket påverkningsmöjlighet. Flexibilitet finns eftersom det finns olika slags 

lägenheter. Tes 5. Påverkningsmöjlighet och flexibilitet uppnås endast delvis. 

Gamlas och bostadsbyggnaden är naturnära ocn det finns möjlighet till lugn och ro i naturen samt 

möjlighet för utomhusaktiviteter. Bostadsområdet är en trädgårdsstad och förort. Tes 6. Naturnärhet

uppnås.

Av teserna uppnås fem av sju medan två stycken endast uppnås delvis. Det brister även i detta fall 

på påverkningsmöjligheterna och flexibiliteten samt trivseln.

Detta är också en mycket stor byggnad, formen är lite ovanlig. Lägenheterna har effektiva botteplan

med alla kvadratmeter i användning. Även i denna byggnad finns det både i de allmänna 

utrymmena i källarvåningen samt i lägenheterna skilda utrymmen för olika aktiviteter och olika 

behov. Lägenheterna har skilda kök och badrum med toalett. Detta bostadshus har även stor 

variation i utbudet beträffande olika storleks familjer och olika antal invånare per lägenhet. 

Byggnaden har även två stycken skyddsrum. Det är ett modernt bostadshus. Bostadshuset är 

planerat och byggt på 60-talet då den egentliga återuppbyggnadstiden och de knappa ekonomiska 

292 Englund 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 9.
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tiderna på 50-talet var över i Finland. 60-talet markerar för Finland urbaniseringens egentliga tid; 

det var dags för Finland att bli ett riktigt välfärdssamhälle. Detta bostadshus är det alldra 

modernaste av arkitekturexemplen; formspråket liknar dock mycket Englunds tidigare 

bostadsarkitektur åtminstone med tanke på uppdelningen av utrymmet i lägenheterna. De större 

lägenheterna som finns med kan dock anses tala om att den ekonomiska svåra tiden som varit inte 

påverkade planerngen lika starkt mer. Bottenplanera är i enlighet med den stil och det arv av 

funktionalism och effektiv utrymmesanvändning som Englund hittills arbetat med. 

4.4 Då arkitekten planerar åt sig själv – Drumsö och Nordostpassagen 13 

I detta underkapitel skall jag presentera Drumsö samt hur det blir då han planerar åt sig själv på 

Drumsö.

Enligt texten i boken Lauttasaaren rakennusinventointi finns det knappt om information om den 

tidiga bosättningen och bebyggelsen på Drumsö. Drumsös betydelse var länge mycket liten, det 

fanns antagligen fiskarbosättning på holmen. Ända in på början av 1600-talet ägde den svenska 

kronan Drumsö och många av öarna runt omkring så som Melkö, Rysskär, Svartholmen, 

Svedjeholmen och delar av Sundholmen, som tillsammans bildade Drumsö by.293 Från året 1624, då

svenska kungen Gustav den II Adolf skänkte Drumsö åt Gert Skytte till och med år 1946, då 

Drumsö blev en del av Helsingfors, ägdes ön av en rad olika människor och användes bl.a. som en 

genomfartsled för soldater under Krimkriget 1853 – 55. Drumsö har också genom åren delats upp i 

olika tomter och marker.294

Under slutet på 1800-talet började Drumsö utvecklas på grund av det nära läget till den kraftigt 

växande nyutnämnda huvudstaden Helsingfors. På grund av Krimkrigets soldatväg byggdes en bro 

av trä mellan Mejlans och Drumsö, vilken gav öborna en passage till fastlandet.295

År 1895 köpte Wilhelm Wavulin Drumsö marker av sin far Ivan Wavulin. Åren 1896 – 1911 

avstyckades de två huvudgårdarna på Drumsö Bertas och Heikas upp i 36 tomter som hyrdes ut och 

såldes. Tomterna var belägna nära till stränderna och de allra flesta av tomterna, 31 stycken, var 

små, under 5 hektar i storlek. Dessa tomter och deras gränser styrde planläggningen och byggandet 

av Drumsö länge, eftersom en del av hyreskontrakten räckte ända in på 1940-talet.296

År 1911 bestämde Wilhelms syskon Alexandra, Jacob och Petter sig för att sälja Drumsö helt eller 

293 Tarjanne 2003, 8.
294 Tarjanne 2003, 8 – 12.
295 Tarjanne 2003, 10.
296 Tarjanne 2003, 10 – 11.
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avstyckat, efter Wilhelms död 1907. Syskonen bjöd Drumsö marker åt Helsingfors stad för 900 000 

mark men stadsfullmäktige röstade emot köpet 31.11.1911. Istället sålde syskonen Drumsö åt Julius

Tallberg följande år för 750 000 mark. Tallberg erbjöd Drumsö åt Helsingfors för samma pris men 

efter att stadsfullmäktige än en gång röstade emot köpet började Tallberg utveckla ön i snabb takt. 

År 1913 lät Tallberg bygga Drumsö Casino och han inrättade bl.a. tennisplaner på stranden invid. 

För att styra vidare uppbyggandet av Drumsö beställde Tallberg en byggnadsplan av Birger Brunila 

som på den tiden fungerade som Helsingfors biträdande detaljplaneringsarkitekt. År 1914 inleddes 

regelbunden ångbåtstrafik mellan fastlandet och ön. Efter detta började bebyggelse som påminde 

om förortsområden och året om bebyggelse resas på Drumsö i snabbare takt än tidigare. Ett elnät 

drogs även till ön under Tallbergs tid. Han dog år 1921 och ägorätt av Drumsö övergick till ett bolag

som grundades av dödsboet.297

Drumsö var en del av Helsinge kommun tills Hoplax kommun grundades 1920.298 Drumsö blev till 

slut en del av Helsingfors i den stora områdessammanslagningen 1946. I och med detta blev 

Drumsö en förort till Helsingfors. Från och med 1936 hade busstrafik gått från Helsingfors till 

Drumsö299, efter att bron byggdes 1935.300 Det första vatten- och avloppssystemet drogs till ön 1937.

Ännu på 50-talet var vattenledningar och avloppssystem i dåligt skick på Drumsö. Det egna 

vattentornet 1958 förbättrade situationen märkbart. Vägarna var också länge i dåligt skick på 

Drumsö.301

Befolkningsantalet på Drumsö var länge lågt, år 1904 bodde 36 människor året runt på ön, år 1911 

var antalet 124. 302 Antalet hade ökat till 300 personer till och med början av 1920-talet och 

tredubblades till 1000 personer under första halvan av 1920-talet. Antalet höll i sig ända fram till att 

bron blev klar 1935, vilket ledde till en stor ökning i befolkningsantalet då det femdubblades mellan

1935 och 1941.303

Birger Brunilas byggnadsplan från år 1913 styrde byggandet på Drumsö i över 20 år. Den var i 

klassicistisk anda, bl.a. Tallbergs allén är från planen. 1934 gjorde Brunila en  ny plan över Drumsö,

som långt var i enlighet med den tidigare. Ole Gripenberg gjorde ett förändringsförslag till 

Drumsöplanen i slutet på 30-talet, den fastställdes aldrig men åren 1938 – 1942 byggdes tio 

byggnader på mellersta Drumsö enligt Gripenbergs plan. Största delen av Drumsö bebyggdes efter 

297 Tarjanne 2003, 11 – 12. 
298 Tarjanne 2003, 12.
299 Tarjanne 2003, 14.
300 Tarjanne 2003, 12.
301 Tarjanne 2003, 14.
302 Tarjanne 2003, 11.
303 Tarjanne 2003, 12 – 13.
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att ön blev en del av Helsingfors. Drumsö blev inte klassicistisk stadsdel utan en förortsstad med 

modernare hus.304

På Drumsö planerade många arkitekter ett eget hem åt sig, enligt inventeringen finns det rent av 20 

stycken ursprungliga arkitektbostadshus på Drumsö. Kajs och Dags bostadshus är alltså ett av 

dem.305 Drumsö var inte ännu en del av Helsingfors och ön höll ännu på att utvecklas då Englund-

bröderna planerade sitt hus. På den tiden var Drumsö mest en parkliknande ö. En egentlig förort 

blev det senare.

Det fjärde arkitekturprojektet jag skall presentera är Bjerges på Nordostpassagen 13 på Drumsö som

Kaj planerade tillsammans med sin bror Dag under mitten av 1930-talet. Bostadshuset stod klart 

1937306 och hade 4 lägenheter.307 Där bodde som sagt Kaj med sin familj samt Dag med sin familj. 

De ägde själv tomten och huset var ett bostadsaktiebolag. Runt huset byggde de en trädgård.

Enligt Englunds döttrar Cecilia Rope och Ursula Salo, som fötts och vuxit upp på Bjerges, trivdes 

familjen väl i sitt hem.308

Huset ligger i bergig mark, med berghällar i stor höjdskillnad. På tomten har invånarna, Kaj och de 

andra, planterat en trädgård, kalliopuutarha, klippträdgård, som de själv kallar den. Den presenterar 

Kaj i en artikel i Arkitekten år 1946 (Bild 19). Kaj poängterar i artikeln att det varit viktigt för dem 

att trädgården är lätt att sköta. I trädgården finns många olika sorters växter och träd. Också en liten 

prydnadsdamm, ett ställe för barnen att leka på samt frivuxen växtlighet.309 Tomten är en ideell 

lummig trädgård som är luftig och naturnära; det är en riktig förorts trädgård. Här visar Englund 

åtminstone ett exempel på var hans tankar möter verkligheten.

En artikel Hur arkitekten bygger åt sig själv i Helsingfors Journalen från 1938 beskriver Bjerges. 

Chefredaktör Hjalmar Dahl går på husesyn och intervjuar Kaj, Li och Dag. Huset är som sagt ett 

aktiebolag med fyra lägenheter, som bröderna planerat tillsammans. Kaj har planerat sin lägenhet 

och Dag sin. Byggnaden är långsmal, enbart 8,5 meter på djupet, med fönster åt båda hållen. På så 

sätt skall det finnas så lite mörka ställen som möjligt. Trappuppgången har takfönster. Huset är 

byggt i sten och de yttre väggarna är rappade i vitt.

Huset har totalt tre våningar, med källare och två bostadsvåningar. I källaren (bild 20) finns fyra 

304 Tarjanne 2003, 16 – 21, 28.
305 Tarjanne 2003, 30. 
306 Englunds bostadshus på nordostpassagen 13. Helsingfors stadsmuseums www-sidor.
307 Muntlig information Cecilia Rope 26.1.2016. 
308 Muntlig information Cecilia Rope och Ursula Salo 26.1.2016. 
309 Englund 1946, 143 – 152. (arkitekten 9 – 10. Kalliopuutarha Lauttasaaressa)
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rum för hembiträden, pannrum, koksrum (koks är exempelvis stenkol som används som bränsle för 

att värma hus), tvättstuga, bastu, verkstad, mangelrum samt matkällare. Källarutrymmet är gediget 

för bruket av fyra hushåll. Det finns dessutom rum för hembiträden, ett rum per hushåll. Det var 

tidigare, i borgerliga hus vanligare med hembiträden, på 30 talet blandades denna utrymmesmässiga

vana ännu med den nya moderna funktionalistiska ideologin, som annars ville avskaffa de 

borgerliga bottenplanslösningarna.310

Kajs och Lis lägenhet är 121,4 m2 med totalt sex rum; tambur, kök, badrum, arbetsrum, matsal, 

sovrum, barnkammare och stort vardagsrum med öppen spis. Köket är inte så stort men det är 

helelektrifierat och praktiskt. Möbler har de från bl.a. Stockmann och Artek. Kaj är en 

”standardmöbelns man”311 och vill ha praktiska möbler och pryder sitt hem istället med konstverk 

och mattor. Bottenplanen (bild 21) är uppdelad så att lägenheten med bokstaven ”a” är Kajs och den

andra med bokstaven ”b” är Dags. Bottenplanen visar mycket utrymme, många skilda rum och ett 

litet effektiv kök enligt tidsandan, som jag presenterade i kapitel 2.2.

Dags och hans familjs lägenhet är 86,9 m2 med vardagsrum, byrårum, sovrum, barnkammare, kök 

och badrum. I de övriga lägenheterna bor Kajs och Dags föräldrar + två yngre bröder i den ena 

lägenheten och mellersta brodern Bengt med sin familj i den andra.312 

Dessa lägenheter ser ut att ha ganska långt samma rumsfördelning som de två först nämnda; många 

rymliga rum och fönster på båda långsidorna. 313

Sammanfattning med hjälp av Englunds teser: 

Detta är ett specialfall som projekt eftersom det är planerat för eget bruk. Det kan inte egentligen 

räknas som ett försök till att få mera bostäder åt vanliga människor, men å andra sidan är det ett 

hem åt dem själv. Jag anser att Tes 1. Rätt till en bostad inte går att tillämpa i detta fall och då tänker

jag således anse denna tes vara ouppnådd, på grund av min forsknings struktur. 

Bostäderna har kök, badrum med toalett, elektricitet, skåp- och förvaringsutrymme, rinnande vatten 

och ett avloppssystem. Bostäderna värms med hjälp av lågtrycksvattenvärmare och kokspannorna. I

källaren finns bastu, förvaringsutrymme, mangelrum, pysselrum, strömtavla och fyra rum för 

hembiträden samt ett badrum för dem.314 Det finns tillräckligt med rum för även en större familj i 

alla lägenheter. Tes 2. Moderna faciliteter och Tes 3. Tillräckligt med utrymme uppnås. 

Dag och Kaj nämner i artikeln i Arkitekten att de använt sig av både ekonomiska och praktiska 

310 Saarikangas 2002, 242.
311 Dahl 1938, 457.
312 Dahl 1938, 456 – 460, 468. 
313 Englund, Dag 1938, 109. 
314 Englund, Dag 1938, 109 – 112.
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lösningar för bottenplanen och byggnadsmaterialen. De har t.ex. planerat in ett takfönster i 

trappuppgången för att slippa ha elektrisk belysning i uppgången.315 De har själv kunnat påverka allt

från första början efersom de själv äger tomten och själv planerat. Dessutom är bygnaden ett 

aktiebolag där de två övriga lägenhetsägarna varit med på att dela på kostnaderna. Det måste väl 

anses vara kostnadseffektivt eftersom de själva säger att det varit det. Tes 4. Kostnadseffektivt 

uppnås, det gör även Tes 5. Påverkningsmöjlihet och flexibilitet.  

Fönster finns på båda långsidorna. Bostäderna skyddar mot kyla och fukt. Oljuden kan anses vara 

minimala eftersom tomten står ganska avlägset och grannarna är få. Bostäderna har inget egentligt 

ventilationssystem.316 Detta leder till att Tes. 7 Trivsel, nästan uppfylls helt, det brister enbart på 

ventliationen. 

Byggnaden ligger nära till naturen, tomten har sin egna trädgård. Stora delar av Drumsö var ännu 

obyggd då Englundarna lät bygga sitt hem där. Möjlighet till lugn och ro i naturen samt till 

utomhusaktiviteter finns. Tes 6. Naturnärhet uppnås. 

Slutsatsen är att fem av sju tesers kriterier uppnås helt och hållet. För två teser blir förverkligandet 

bristfälligt. De teser som inte uppfylls helt är Tes 1. Rätt till bostad eftersom detta är ett specialfall 

av byggnad och Tes 7. Trivsel eftersom det inte finns ett egentligt ventilationssystem.

Denna bostadsbyggnad är mycket mindre än de föregående, den omfattar endast fyra, om än 

rymliga, lägenheter. Enligt funktionalismens anda har alla lägenheter många rum och skilda 

utrymmen och ett litet kök för olika aktiviteter och behov. De gemensamma utrymmena, med bastu 

och förråd understryker även detta. Husets omgivning, tomten, d.v.s. trädgården, är ett tecken på 

önskan om att bo naturnära. 

Funktionalismens ideologi var stark under 30-talet, den egentliga modernismen hade inte börjat 

ännu. Modernismens byggnadsperiod efter andra världskriget kan ses som ett storskaligt 

genomförande av funktionalismens teorier.317

Sammanfattning av arkitekturexemplen samt bostadsområden

Den tes som ingen av bostadshusen enligt min tabell över Englunds tankar klarade av att uppnå 

kriterierna för var trivseln. Enligt vad vi gick igenom i kapitel 3 var Englund ganska klar med hur 

man kunde öka trivseln för bostadshus, men det var tydligen det svåraste att uppnå helt. Trivseln var

315 Englund, Dag 1938, 110. 
316 Englund, Dag 1938. 112. 
317 Saarikangas 2002, 386. 
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inte helt och hållet försummad i något av exemplen: alla byggnader har bl.a. fönster som ger 

naturligt ljus åt lägenheterna och alla lägenheter skyddar mot kyla, fukt och smuts. Det var svårast 

med tanke på oljud, många grannar i närheten samt ventilationssystemen. 

Det var näst svårast att uppfylla kraven för att uppnå Tes 5. påverkningsmöjlighet och flexibilitet. 

Det var endast Englund-brödernas eget hem som uppnådde dessa. I alla de andra exemplen var det 

endast möjligt för invånarna att påverka inredningen. I bostadshusen i Norra Haga och Gamlas var 

bostäderna också flexibla till den grad att det fanns många olika sorters bostäder att välja mellan. 

Jag anser också att Dags och Kajs egna bostadsprojekt inte kan uppnå kriterierna för Tes 1. eftersom

de inte var bostäder för allmänheten. Detta är dock lite av ett gränsfall eftersom det inte var menat 

för allmänheten utan var ett eget projekt. Alla de andra bostadsbyggnaderna uppnådde kraven för att

uppfylla Tes 1. Men som sagt jag valde att tolka Tes 1. på detta sätt i detta fall på grund av mitt 

arbetes struktur.

De övriga fyra teserna: 2, 3, 4 och 6 uppnåddes av alla bostadshus. Det betyder att de alla är 

kostnadseffektiva bostäder i en naturnära miljö med moderna faciliteter och tillräckligt med 

utrymme.

Som bostadsområden har de alla dels liknande historia eftersom de alla blev delar av Helsingfors i 

den stora områdessammanslagningen och i och med detta blev förortsområden till det redan 

existerande Helsingfors. Utöver detta har de alla många olika historiska aspekter som gör dem 

unika. Drumsö är också olikt de andra eftersom det är en ö; detta gör på sätt och vis stämningen på 

Drumsö unik i jämförelse med de tre andra områdena. De alla har det gemensamma draget att 

naturen är starkt närvarande och att mycket av byggbeståndet uppkommit tack vare den stora 

bostadsbristen, återuppbygganden och materialbristen. Det gör arkitekturen unikt på sitt sätt. För 

Englunds byggnaders del är Bjerges unikt också därför att det byggdes före andra världskriget och 

utan det incitament som återuppbygganden gav. Motiveringen bakom Bjerges har varit något helt 

annat: att själv få planera sitt egna hem från början till slut. Det blir ett slags provbit på hurdan 

arkitektursyn man representerar. I detta projekt syns intresset för naturen och för ekonomiska 

lösningar. De tre andra byggnaderna är allmännyttiga och de har en mycket annan uppgift. 

Byggnaderna på Talldungevägen och Regissörsvägen är planerade och byggda under den tiden då 

återuppbygganden ännu var i full gång. Byggnaden på Kårbölevägen är planerad och byggd under 

mycket lugnare förhållanden ur den synvinkeln.

Ur detta kan konstateras att historien och de historiska händelserna kring medlet av 1900-talet har 
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påverkat dessa Englunds arkitekturexempel; tidsaxeln på 25 år kan inte förbises. Denna tidsperiod 

var mycket händelserik ur samhällets synvinkel med återuppbyggnaden och de svåra ekonomiska 

tiderna i bakgrunden och internationellt på grund av världskriget som satt en stor prägel på tiden.  

Det är också arkitekturens ideologier, teorier och tekniker som förändrats mycket under denna tid. 
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5. Sammanfattning och slutsatser

I detta kapitel skall jag sammanfatta min forskning och presentera mina slutsatser. Kapitlet är 

indelat i två underkapitel; det ena behandlar sammanfattningen och slutsatserna till 

forskningsfrågorna 2 och 4 medan det andra underkapitlet behandlar sammanfattningen och 

slutsatserna till forskningsfrågorna 1 och 3. 

5.1 Teori och verklighet – Englunds arkitektur i jämförelse med hans ideologier

I detta underkapitel jämför jag teorin och verkligheten, det vill säga Englunds tankar i jämförelse 

med vad han sedan planerade och gjorde. Detta blir ett sammandrag av forskningsfrågorna 2 och 4. 

2. Vad var Kaj Englunds syn på bra bostadsarkitektur?

Jag tycker teserna jag ställt upp ger en bra överblick över vad Englund ansåg var bra 

bostadsarkitektur. Här är sammanfattningen av teserna som jag redan presenterade i samband med 

att jag presenterade teserna: Englunds teser kan sammanfattas med att han förespråkade trivsamma, 

flexibla och rymliga bostäder med moderna och tillräckliga bekvämligheter och 

påverkningsmöjlighet i en naturnära miljö åt alla människor oberoende av livssituation. Jag tycker 

detta ger ett bra svar på forskningsfrågan 2. För Englund var den vanliga människan och bra, 

förmånliga, moderna och rymliga boendeförhållanden för alla viktiga. 

4. Vad berättar dessa valda arkitekturexemplen om Kaj Englunds arkitektur?

Resultatet av granskningen av arkitekturexemplen med hjälp av teserna i kapitel 4 kan 

sammanfattas med att hans arkitektur var funktionalistisk med moderna faciliteter och för vanliga 

människor. Han strävade till att förse människor med ett hem och underlätta bostadsbristen. 

Hans bostadshus var nära naturen och bottenplanerna var rationaliserade till att effektivt använda 

varenda kvadratmeter som fanns till förfogande. 

Ett idealfall, som jag presenterar med hjälp av teserna i kapitel 3, är alltid ett idealfall. I 

verkligheten kan det vara att alla aspekter inte går att uppnå eller förverkliga. På grund av de 

ekonomiskt knappa tiderna och materialbristen kan det hända att Englunds bostadshus har gått 

miste om något som de annars kunde ha haft.
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Englunds ideologier och arkitektur skiljer sig på ett par punkter, det vill säga Tes 5. 

Påverkningsmöjligheter och flexibilitet och Tes 7. Trivsel, som konstaterades tidigare i kapitel 4. 

Dessa två aspekter visade sig vara svårast att uppnå och slutföra. I stora bostadshus kan det vara 

svårt att eliminera oljud på grund av att människor bor så tätt intill varandra och 

påverkningsmöjligheterna är få då det gäller hyreshus, som man inte heller kunnat påverka i 

byggskedet. På det stora hela tycker jag dock ändå att Englund har kunnat planera sådana 

bostadshus som han ideologiskt förespråkade och ville ha åt människor. 

Naturnärheten, de moderna faciliteterna, det tillräckliga utrymmet samt kostnadseffektiviteten 

försummades inte i något av exemplen. Då det gällde de allmänna bostadshusen, var det fråga om 

bostäder för vem som helst, så de stödde allas rätt till bostad.  

5.2 Exempelbyggnaderna i konsthistorien – förorten, funktionalismen, standardiseringen och 

bostadsfrågan och samtidens anda

I detta underkapitel behandlar och sammanfattar jag forskningsfrågorna 1 och 3 samt Englunds 

plats i konsthistorien samt den samtida kontexten.

1. Hur ser man bostadsstandardiseringen och samtidens ideologier i Kaj Englunds produktion?

Funktionalismen och modernismen ser man i Englunds arkitektur i och med att de till utformning då

det gäller bottenplanerna passar funktionalismen och i och med de moderna faciliteterna passar 

modernismens ideologi. Förortsidealet är närvarande i de naturnära miljöerna, där Englund 

planerade sina bostadshus. Bostadsområdena hade alla små egna ”centrum” med service. 

För Englund var bostadsfrågan, återuppbyggnaden samt standardiseringen och rationaliseringen 

viktiga frågor. Dessa frågor berörde även samhället och arkitektkåren i allmänhet under Englunds 

arbetstid. Bland annat Heikki v. Hertzens Koti vaiko kasarmi lapsillemme och tidningen 

Asuntopolitiikka, vilka vi bekantade oss med i kapitel 2, är bevis på dessa frågors och projekts 

angelägenhet. De var del av tidens anda och slagord som samhället kämpade med.

3.  Hur passar Kaj Englunds bostadsarkitektur i Helsingfors in i sin kontext och tid?

Englunds bostadsarkitektur var starkt bunden till den samtida kontexten; andra världskriget, de 

ekonomiska svårigheterna och materialbristen, bostadsbristen och återuppbyggnaden som följde 

kriget. Alla dessa saker påverkade honom och hans arkitektur, vare sig det var direkt eller indirekt. 

Englund förespråkade moderna faciliteter som inte var en självklarhet i alla bostäder och hem under

hans karriär. Det var till exempel, som vi bekantar oss med i kapitel 3.4, problem med bostäder utan
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rinnande vatten, ordentliga avloppssystem eller eget badrum och toalett. Dessutom var bostäderna 

små och trånga medan det fanns många stora familjer. Det han förespråkade var ett projekt för hela 

samhället och motiveringen var folkhälsan. Englunds angelägenhet att förbättra boendeförhållanden

för vanliga människor passar väl in i den samtida kontexten. Englunds moderna arkitektur var en 

del av den tidens ideologiska anda. 

Mina forskningsresultat är att samtiden, förortsideologin, modernismen och återuppbyggnaden 

starkt påverkat Englunds arkitektur och att han planerade och förespråkade arkitektur för vanliga 

människor. Dessutom tillhör hans åsikter angående bostadsarkitektur teorierna om att arkitektur 

skall vara modernt, naturnära och tillgängligt för alla och att man med hjälp av standardiseringen 

kan sänka produktionskostnaderna och göra bostadsproduktionen effektivare. Bostadsfrågan var 

viktig och angelägen för honom och han arbetade för människors rätt till en bostad. Englunds stora 

engagemang i form av skriverier och intervjuer tyder enligt mig på att han var angelägen att få sina 

åsikter hörda och en ivrig och aktiv förespråkare av de nya moderna åsikterna och ideologierna i 

samhället. Jag anser att Kaj Englund var en viktig arkitekt med tanke på det mångsidiga och 

gedigna arbetet han gjorde. Han var också en modern arkitekt som arbetade för allas rätt till en 

modern, rymlig och förmånlig bostad. 
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Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 102, byggnad 1. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 103, byggnad 1. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.
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Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 106abc, byggnad 1. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 107, byggnad 1. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 108, byggnad 2. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 109a, byggnad 2. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Englund, Kaj, 1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13. Originalritning 110, byggnad 2. 

Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Talldungevägen 5:

Englund, Kaj, 1952a. Talldungevägen 5. Originalritning 6ab, Byggnad 2, våning 1,2 j 3, 

20.12.1952. Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors. 

Englund, Kaj, 1952b. Talldungevägen 5. Originalritning 5ab, byggnad 2, våning 0 källare, 

23.12.1952. Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.

Englund, Kaj, 1953a. Talldungevägen 5. Originalritning 84ab, byggnad 1, våning 0 källare, 

1.6.1953. Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors. 

Englund, Kaj, 1953b. Talldungevägen 5. Originalritning 86a, Byggnad 2, Våning 1,2 och 3, 

1.6.1953. Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors.
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Intervjuer och muntlig information:

E-post intervju med Kaj Englunds dotter Ursula Salo 19.4 – 22.4.2016.

E-post växling med Leena-Maria Siivonen 9 – 10.52016. Aalto universitetets arkiv, Arkisto ARTS.

Muntlig information av Kaj Englunds döttrar Cecilia Rope och Ursula Salo 26.1.2016. 

Muntlig information av Cecilia Rope 26.1.2016. 

Muntlig information av Cecilia Rope 30.8.2016.
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7. Bild bilaga

Bild 1. Kaj Englund, ca 1960. Cecilia Ropes fotografi. 

Bild 2. Muren runt Bjerges. Fotad 1973. Cecilia Ropes fotografi.
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Bild 3. Kortserie för köksinredning. Källa: Maalaiskeittiön sisustusta. Rakennustaito kesäkuu 1945.

Bild 4. Englunds tävlingsbidrag för socialministeriets tävling, interiör. Källa: 
Omakotirakennustyyppikilpailun palkinnot jaettu. Sos. Demokraatti 27.4.1939.
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Bild 5 Kaj Englunds Arava-husmodeller. Källa: Nya typritningar för egnahem, 1950, Finlands 
arkitektförbund SAFA, 7.
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Bild 6. Talldungevägen 5 i flygbild från väster och en detaljplan. Källa: Englund, Kaj, 1959. 
Männikkötie 5, Maunula/Helsinki. Arkkitehti 1–2/1959, 6.
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Bild 7. Bottenplan för byggnad 2. Källa: Englund, Kaj, Orginalritning, 1952a. Orginalritning av 
Talldungevägen 5: no 6ab, Talo 2, kerrokset 1,2 j 3, 20.12.1952. Arkitekturmuseets arkiv: 
Helsingfors. 

Bild 8. Bottenplan för källaren, byggnad 1 trappa F. Källa: Englund, Kaj, 1953b. Orginalritning av 
Talldungevägen 5: no 84ab, Talo 1, taso 0 kellari, 1.6.1953. Arkitekturmuseets arkiv: Helsingfors. 
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Bild 9. Situationsplan för Regissörsvägen 11 – 13. Källa: Sjävtaget fotografi, finns på yttre väggen 
av byggnaderna på Regissörsvägen 11 – 13. 

Bild 10. Regissörsvägen 11 – 13. Detalj av fasaden mot sydväst, byggnad 1. Källa: Englund 1954, 
Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 107. 
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Bild 11. Regissörsvägen 11 – 13. Detalj från bottenplanen till byggnad 1, våning 1. Källa: Englund 
1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 101a. 

Bild 12. Regissörsvägen 11 – 13. Detalj från bottenplanen till byggnad 2, våning 2. Englund 1954, 
Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 2, ritning 109a.
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 Bild 13. Regissörsvägen 11 – 13. Detalj från bottenplanen till byggnad 1, våning 3 och 4. Englund 
1954, Haaga kiinteistö Oy Ohjaajantie 11 – 13, byggnad 1 ritning 103. 

Bild 14. Detaljplan för Kårbölevägen 86. Kårbölevägen går diagonalt uppe i högra hörnet. Källa: 
Englund, Kaj, 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 1b
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Bild 15. Södra fasaden för Kårbölevägen 86, trapporna G och H. Höjdskillnaderna i byggnaden. 
Källa: Englund, Kaj, 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 25.

Bild 16. Detalj från bottenplanen för Kårbölevägen 86, trapporna A och B våning 1. Källa: Englund,
Kaj 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 3.
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Bild 17. Detalj från bottenplanen för Kårbölevägen 86, trappan F våning 0. Källa: Englund, Kaj 
1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 10.

Bild 18. Detalj från bottenplanen för Kårbölevägen 86, trapporna G och H våning 1. Källa: 
Englund, Kaj 1961, AS OY Kaarelantie 86. Ritning 16.
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Bild 19. Situationsplan för Bjerges med klippträdgård. Källa: Englund, Kaj, 1946. Kalliopuutarha 
Lauttasaaressa. Arkkitehti 9 – 10/1945, 145.
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Bild 20. Bottenplan källaren, Bjerges. Källa: Dag och Kaj Englund, 1938. Asuntotalo 
Lauttasaaressa, Helsingissä. Arkkitehti 1938, 109.

Bild 21 Bottenplan Kajs och Dags lägenheter, Bjerges. Där ”a” syftar på Kajs lägenhet och ”b” på 
Dags lägenhet. Källa: Dag och Kaj Englund, 1938. Asuntotalo Lauttasaaressa, Helsingissä. 
Arkkitehti 1938, 109.
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