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Småhusets byggnadsteknik 1930-1975
En aspekt på den sociala bostadspolitikens framväxt

av Lars-Eric Jönsson

”Dockär det något väsentligt som dåfanns, men som
nu saknas, nämligen en folklig byggnadskultur. Den
försvann med industrialismens genombrott. Timmer¬
stocken med sin fasta modul som i så hög grad var

normgivandeför husetsplanläggning och arkitektur,
ersattes med plank och bräder, som tillät oändliga
variationer och oändliga påhitt. Anspråken på en
bostads standard ifråga om hygien och bekvämlighet
stego samtidigt snabbt, och därmed följde andra
bostadsbehov och nya krav på plandispositionen.
Bostaden blev så småningom ett alltmer komplicerat
problem, ett tekniskt och arkitektonisktproblem, som
en oskolad kraft helt enkelt inte kan klara upp, utan
som måste studeras och lösas av fackmän.
Det är osäkert vilken tidpunkt Anders Tengboms

citat avser. Men när han skrev sin artikel ”Småhus”
i Byggmästaren 1942, innebar bostaden ännu knap¬
past något tekniskt eller arkitektoniskt problem för
gemene man. I stort sett byggdes husen fortfarande
med traditionell teknik, dvs. med plank eller tim¬
mer.^ Sedan sekelskiftet hade det svenska småhuset
varit föremål för en problematisering avseende este¬
tik och planlösning. Med Nationalföreningen mot
emigrationen blev det egna hemmet och egnahems-
jordbruket ett socialpolitiskt instrument. Det fanns
emellertid djupa ekonomiska och tekniska problem
knutna till småhusbyggandet, problem vars lösning¬
ar vi i stort sett inte finner politiskt formulerade
förrän på 40-talet.
Följande text behandlar några drag i utvecklingen

av svenskt småhusbyggande under perioden 1930—
1975 och hur denna utveckling ”sipprade” ned till
praktikens individnivå i form av några byggprojekt i
Jämtlands län. På den generella nivån handlar det om
problematiseringen av småhusets byggteknik, mate¬
rial och kostnader och på vilket sätt byggtekniken

inlemmades i den sociala bostadspolitiken. Det hand¬
lar om hur idéer inhämtades, spreds från olika håll
och hur de omsattes i praktiken. På individnivå berörs
hur dessa idéer och politiska beslut hanterades och i
slutändan tog gestalt i färdiga småhus.
Viljan att bringa ner byggandets materialkostnader

hade på kort sikt samband med krigsförhållandena,
vilka inte minst försvårade transportmöjligheterna. I
Alf Johanssons utredning om ”Bostadsproduktio¬
nens förutsättningar efter ett vapenstillestånd” upp¬
gavs en rad byggnadsmaterial på vilka efterfrågan
var långt större än tillgången. Under 10- och 20-talen
hade materialkostnaderna dessutom påverkats starkt
av den allmänna inflationen, som dels hade medfört
stora begränsningar för bostadsbyggandet, dels på
allvar aktualiserat nödvändigheten av ett samhälle¬
ligt ansvarstagande. Detta ansvar tog sig uttryck i
form av låne- och bidragsverksamhet men även i
försöken att begränsa inflationen som bl.a. drev upp
byggkostnaderna.^
Med bostadssociala utredningens slutbetänkanden

1945 och -47 accepterades småhuset som en av

lösningarna på den svenska bostadsbristen, inte bara
på landsbygden utan också i städerna och de större
samhällena. Det egna hemmet hade tidigare ansetts
vara det naturliga sättet att bo på landsbygden. Men
hädanefter kom också byggandet av småhus inne i
städerna att stödjas av staten.'* Från och med nu var

egnahemmet en del i lösningen av den svenska
bostadsbristen. Därför blev nu också rationalisering¬
en och ekonomiseringen av småhusproduktionen en

viktig statlig angelägenhet.

Intryck från USA
Standardisering och fabrikstillverkning ansågs vara
två medel att förbättra förutsättningarna för en ökad
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småhusproduktion. 1946 sändes en delegation ut från
Socialdepartementet på en studieresa till USA. Dele¬
gationen bestod av länsarkitekten i Göteborg Erik
Friberger, Hjalmar Granholm från Chalmers teknis¬
ka högskola samt från Statens byggnadslånebyrå
Evert Strokirk. Samma år hade en teknikutredning
om det monteringsfärdiga småhusets konstruktion
initierats av Statens Byggnadslånebyrå. Mycket talar
emellertid för att Socialdepartementets resa till USA
fick större betydelse för teknikutvecklingen av småhu¬
set.

Resenärerna konstaterade att USA i flera avseen¬

den låg före Sverige beträffande nedpressandet av
byggkostnader, prefabrikationsgrad och nya materi¬
al. I USA levde man liksom i Sverige i efterkrigsti¬
dens materialbrist, vilken hade tvingat fram nya,

materialbesparande lösningar. Bristen var påtagligt
kopplad till småhusbyggandet. Men i USA hade man
sedan länge byggt sina små trähus med lätta stolp-
konstruktioner, s.k. frame houses. Tekniken hade
flera fördelar. Den varmyeket lättare än den svenska
plankväggen. Och framförallt, samtidigt som den
ägde en betydande stabilitet var den mindre virkes-
krävande.^ ^ En tredje fördel var att man med regel¬
konstruktionen dessutom kunde minska arbetskost¬

naderna, vilka tillsammans med stigande material¬
priser utgjorde två effektiva bromsklotsar i den svens¬
ka strävan mot ett ökat bostadsbyggande.’
Det var inte bara det monteringsfärdiga huset som

ansågs kunna förbilligas. Också det platsbyggda
huset var utvecklingsbart, ”...även det enkla enfa¬
miljshuset av trä måste behandlas som ett ingenjörs-
problem av stor ekonomisk betydelse” skrev Hjalmar
Granholm i ”Intrycken och erfarenheterna...” från
USA-resan.* Småhusets konstruktion var således en

ingenjörsuppgift. För att kontrollera ekonomin och
materialåtgången var upprättandet av detaljerade
ritningar nödvändiga. Sådana, rapporterade Gran¬
holm, var utmärkande för den amerikanska bygg¬
nadsindustrin. "Ritningarna måste vara så noga
utarbetade, att varje måttagning på platsen blir
obehövlig. Varje spik skall vara angiven, icke endast
beträffande placering utan även beträffande storlek
och sort. I USA hade man också utvecklat en bättre

fungerande plywood än den som var tillgänglig i
Sverige. Genom användning av plywood kunde
materialåtgång och vikt nedbringas ytterligare efter¬
som täckskivan användes som del i den bärande
konstruktionen.

Resultaten från studieresan fick stor betydelse för
den 1948 inrättade Kungl. Bostadsstyrelsen och de
typritningar som styrelsen kom att publicera under en
rad av år. Vid sidan av BABS (Byggnadsstyrelsens
anvisningar till Byggnadsstadgan, första utgåvan
kom 1950) utövade Bostadsstyrelsen genom typrit¬
ningarna och lånebestämmelser kanske den effekti¬
vaste spridningen av ny byggnadsteknik. Men också
andra institut som Industriens bostadsförening med¬
verkade genom information och kunskapsuppbygg¬
nad till att reformera småhusets byggnadsteknik.
Som informationskanaler fungerade givetvis även
tidskrifter som Byggmästaren och Hem i Sverige.

Efterkrigstidens systemutveckling
Generellt kan sägas att 40-talet var decenniet när
målen för småhusbyggandet slogs fast och riktningar
stakades ut. Man hade blivit varse att det fanns
tekniska lösningar på de problem som ställdes och
menade sig nu veta hur man skulle gå vidare. Försö¬
ken medmaterialbesparing innebar inte endastminsk¬
ning av åtgången utan också försök med nya typer av
material. Runt om i landet byggdes provhus med nya
system, tekniker, material och principer. K-värden
beräknades, virkesåtgång, prefabrikationsgrad och
antal byggnadsarbetare förutsågs. Standardisering
var ett ofta förekommande lösenord. KFs arkitekt¬
kontors egnahemsinventering 1934 hade kommit
fram till att de 450 utvalda egnahemmen var uppför¬
da med sammanlagt 87 olika typer av ytterväggar.
”Få av byggnaderna hade en verkligt godplan, och
många voromycketdåligt disponerade. ” Stora bygg¬
nadskroppar och dyra konstruktioner visade "att
byggnadsuppgifterna ofta lösts på ett ekonomiskt
otillfredställande sätt. 1948 tycks situationen re¬
dan ha förbättrats något. Monteringsfärdigahus beräk¬
nades utgöra ca hälften av småhusproduktionen i
landet.” Å andra sidan påstod Evert Strokirk 1949 att
90% av trähusen ännu byggdes med virkeskrävande
plankstommar.”
Under 1950-talet utvecklades många nya material

som ersättning för trä. Man provade också olika typer
av lätta regelverk. Nya typer av täckskivor som
ersättning för träpanel lanserades. Det var spånski-
vor, asbestcementplattor, naturligtvis plywood men
också plast, såväl interiört som exteriört. Gipsplattor
på innerväggar och mineralull som isoleringsmateri-
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Som komplement till typritningarna utgav

Bostadsstyrelsen informations- och propa¬

gandatidskrifterför en ny byggnadsteknikför
småhus. En sådan publikation var Regelhu¬
set som presenterade och gav handgripliga
rådför regelhusets uppförande. Bl a illustre¬
rades hur tre man kunde resa en förtillverkad
regelstomme. Konstruktionen avsågs använ¬
das vid uppförande av hus efter Bostadssty-
relsens typritningar (ur Regelhuset 1968).

Hg. 6. På den färdigställda grunden har ett
arbetsplan anordnats genom bräder, utlagda över
källarbjälkarna. En gavelram har tillverkats,
vilken tjänar som mall for övriga ramar.

Fig. 7. Två ramar har rests och den tredje reses hår.
Tre man är tillräckligt härför. Den först tillverkade mall¬
ramen kvarligger och reses sist

al användes i syfte att höja brandsäkerheten. Byggva-
rumärken med vetenskapliga och utlandsklingande
namn som Perspex, Pyrok, Solidol, Cocoonplast
spreds via tidskrifterna i presentationerna av försöks-
husen. Inte minst genom den svällande materialrike¬
domen hade småhusbyggandet tagit ett stort steg mot
att bli en ingenjörsuppgift.
Vid sidan av statliga strävanden var näringslivet i

högsta grad aktivt i utvecklandet av nya tekniker och
material. Som exempel på en målmedveten satsning

kan nämnas företaget Elementhus, en avknoppning
från AB Bostadsforskning, bildat 1944 med arkitek¬
terna Lennart Bergvall och Erik Dahlberg som leda¬
re. Elementhus startades 1949 och sammanfattar
flera av de problemlösningar som eftersträvades på
40- och 50-talet— långt driven standardisering och
prefabrikation, små huselement som medgav stora
variationer i planlösningarna samt ett distributions¬
nät väl anpassat till det befintliga transportnätet av
lastbil- och järnvägstrafik. Ett annat företag värt att
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En vital förutsättningför trähusindustrin var
en väl utbyggd infrastruktur. / systemtänkan¬
det bakom AB Elementhus produktion låg
också att sörja för smidiga transporter ut till
byggarbetsplatsrna och konsumenterna. För¬
packningen av byggsatserna anpas.sade efter
Järnvägs- och lastbilstransporter. Ur Berg¬
vall, Dahlberg, 1953.

nämnas ärMyresjöhus som under 60-talet befann sig
i frontlinjen i utvecklandet av nya byggsystem. På
50-talet lanserade företaget ett helt prefabricerat
våtrumsblock med badrum och kökets diskbänksdel.
Trenden mot större block och högre prefabrikations-
grad fortsatte på 60-talet med system 102, uppbyggt
kring förtillverkade storelement små nog att kunna
hanteras av tre montörer (undantaget det tyngre
våtrumsblocket). Väggelementen, bottenbjälklagen
oeh de fribärande takstolarna förtillverkades på fa¬
briken, likaså största delen av installationerna, som
koneentrerades till särskilda installationsblock. Så¬
väl yttertak som innertak levererades som manuellt
hanterbara block. Ytterväggarna tillverkades med
helt färdiga ytskikt och med fönster och dörrar
inmonterade. Skåpsnickerier var färdigmålade vid
leverans.

Att bygga hus
Standardisering och mekanisering kan på ett sätt
sägas ha förenklat husbygget. Men för den enskilde
byggmästaren innebar de nya materialen och syste¬
men att man ständigt måste ta ställning till nyheter
och lära sig använda dem. I och med 40- och 50-talet
inleddes en utveckling mot mer komplicerade bygg¬
system och specialtillverkade material. Småhusets
byggproeess delades upp i tid oeh rum. Själva byg¬
gandet förlädes i allt högre grad på fabrik, där det

automatiserades och differentierades. I den mest

utveeklade formen av prefabrikation monterades
huset på byggplatsen snarare än byggdes. Byggher¬
rens praktiska insats i bygget blev begränsad till
grävning, handräekning oeh efterarbeten av exem¬

pelvis ytskikt och enklare installationer. Verklighe¬
ten var emellertid trögare än utredningarnas arkitek¬
ter, ekonomer och politiker förutsåg. Trots att teknik-
utveeklingen gick framåt och alltfler materialbespa-
rande lösningar fanns tillgängliga, uppdagades nya
oförutsedda problem. "Den byggande allmänhe¬
ten // är mycket värre än både hållfasthetsfrågor
och isoleringsproblem ”, menade Hilding Brosenius
1949 14 Isolering med komprimerad kutterspån kun¬
de exempelvis nedbringa isoleringskonstnaden för
en normal villa ”till netto cirka 1/3 av kostnaden vid
nu vanliga isoleringsmaterial”.'^ Men vad hjälpte
det när folk inte ville ha den?

Det var inte bara en motsträvig allmänhet som
vållade problem vid införandet av nya tekniker och
material. Landet var fullt av småbyggmästare som

byggde sina hus på traditionellt vis. För dessa anord¬
nades visserligen kurser i syfte att ”meddela de
senaste rönen och erfarenheterna. Ofta visar det sig
emellertid att av dem som söka till dessa kurser blott
ettfåtal är kapabla attfölja undervisningen. Tra¬
ditionella tekniker och material levde trots reform¬
strävandena kvar långt in på 1900-talet. Men stick i
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stäv mot talet om okunskap och motsträvighet kan
man efter de första efterkrigsåren notera ett förvå¬
nansvärt kraftigt genomslag av nyheterna ute i byg¬
derna. Regelkonstruktioner, nya material, tekniker
och system blev nu allt vanligare för byggarna att
hantera, vilket illustreras av följande exempel från
Jämtland.

Parallelltmed detmonteringsfärdiga husets föränd¬
ring mot högre prefabrikationsgrad och byggherrens
minskande deltagande i bygget, upplevdes också
byggandet med lösvirke som alltmer komplicerat.
GustafRydén, byggnadsarbetare i Bjärme, Näs sock¬
en, berättar hur byggprocessen förändrades mellan
30-talet och 60-talet. Rydén jämför hur hans far, som
också var byggare, arbetade:
”Vi har båda byggt hus, men på olika sätt. Han

gjorde allt, från att såga virke till att snickrafönster.
Lite av detfannsJu kvar närjag började. Man gjorde
det mesta, men t.ex. fönster beställde vi från snicke¬
riet i Orrviken. Efterhand blev det mer och mer som
beställdes och fler människor som kopplades in. På
slutet hade jag nästan specialiserat mig på vatten-
och avloppsarbeten. ””
Också ritningarna började bli komplicerade. Från

att på 30-talet varit enkla planritningar kom hand¬
lingarna också att innehålla arbetsbeskrivning och
detaljlösningar, en utveckling som Hjalmar Gran-
holm skisserat 1946. Byggmästaren Erik Olofsson,
Tandsbyn, Näs socken berättar: ”Man behövde ald¬
rig fundera. Man hade ju en arbetsbeskrivning. Där
stod allt i ordningsföljd.
De förstamoderna materialen nådde Näs socken på

40-talet. 50-talet blev emellertid de många material-
nyheternas decennium. Det var vanligt attman prövade
nya material bara för att konstatera att de inte fung¬
erade. Kunskap om nya material och tekniker inför¬
skaffades efterhand. Ibland kunde byggaren ringa till
kommunens byggnadskontor och fråga. Kommu¬
nens byggnadskontrollant var i praktiken kommu¬
nens och därmed statens förlängda arm ut i bygderna.
Kontrollanten hade som uppgift att verka för att
långivningen motsvarades av ett godkänt hus, vilket
i praktiken huvudsakligen innebar att Kungl. Bo-
stadsstyrelsens eller trähusföretagens ritningar an¬
vändes. Det förekom också att kontrollanten själv
åtog sig att producera husritningar. Kontrollanten
fungerade dessutom som en allmän rådgivare åt
byggherrarna och kunde förmedla de nödvändiga

kontakterna med byggentreprenörer, materialleve¬
rantörer och typhusföretag. Utöver sådan verksam¬
het var kontrollantens huvudsakliga uppgift attminst
sex gånger besiktiga bygget och kontrollera att inga
olovliga ändringar utfördes. När huset stod färdigt
utfördes en slutbesiktning.
Samtidigt som kontrollen kunde upplevas som ett

omyndigförklarande av både byggare och byggher¬
re, uppfattades de också som en slags kvalitetsgaran¬
ti.Självklart blev kommunernas kontrollverksam¬
het mer svårgenomförbar när husbygget flyttades in
på trähusindustrins fabriksgolv. Sammantaget var
trähusindustrins produktionskvalitet ojämn. Många
hus upplevdes som dragiga. Skarvarna mellan ele¬
menten kunde vara stora och tätades med improvise¬
rade tekniker. Som långivare förlorade staten med
andra ord allt större del av kvalitetskontrollen i takt

med att bygget flyttades in på fabrikerna.

Byggherren
1 centrum för aktörerna kring småhuset står byggher¬
ren, i det här sammanhanget synonym med den
boende. Ur följande exempel kan bl.a. avläsas hur
graden av självbyggeri skiftade.Under den undersökta
perioden 1930-1975 skulle man kunna anta att bygg¬
herrens engagemang i bygget av sin egen bostad
minskade ju längre fram i tiden vi sträcker oss. Så är
emellertid inte fallet. Istället visar exemplen att
självbyggerigraden är beroende av flera samverkan¬
de parametrar bestående av hushållets inkomststruk¬
tur, husets byggsystem och prefabrikationsgrad, bygg¬
herrens intresse, kunnande och möjligheter att själv
handla upp och organisera bygget.

Arbetartorparen
Mellan 1933 och 1941 uppfördes 6.535 arbetarsmå-
bruk i Sverige. Ett tiotal av dessa byggdes i Ängersjö
socken, Härjedalen. En rad intervjuer härifrån påvi¬
sar att uppförandet av dessa s.k. Per Albin-torp
skiljde sig något från fall till fall. Vissa huvuddrag
går emellertid att utläsa. En avsikt med uppförandet
av torpen var att sökanden själv skulle delta i bygg¬
nadsarbetet för att på så vis nedbringa kostnaderna.
En gemensam nämnare för torpen i Ängersjö socken
var emellertid den påfallande låga graden av själv¬
byggeri. Samtliga sökanden var anställda i skogen
och deltog i huvudsak med okvalificerat arbete,
begränsat till handräckning och grävarbeten. Bygg-
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Merparten Per Albin-torp uppfördes efter agronomen OlofAgerbergs 1934 uppgjorda typritning nr 1. Planlösningen som byggde på den
vanliga korslanen utsattes för hård kritik av Svenska arkitektföreningen bl a på grund av att måtten inte stämde överens mellan bottenvåning
och övervåning men också för flera tekniskt bristfälliga lösningar. Till typritningarna fanns också en ladugård kombinerad med förråd.

naderna, såväl boningshus som ladugård, uppfördes
med hjälp av entreprenörer bosatta i grannskapet.
Det var inte ovanligt att en och samma byggare
utförde större delen av bygget. 1 några exempel liknar
upphandlingen en slags totalentreprenad där entre¬
prenören åtog sig att bygga hela huset. Ett exempel
från Ängersjö omtalar att byggentreprenören utförde
allt från uppförande av yttervägg till målning och
tapetsering. Ett vanligt öde för en småbrukare blev
också att lämna stället utan ersättning för nedlagt
arbete. Marginalerna var små för oförutsedda utgif¬
ter, sjukdom och inte minst den för männen vanliga
inkallelseordern. Förutom byggnaderna krävde pro¬

jektet också andra investeringar som jordbruksred¬
skap och djur.
Två av låntagarna i Ängersjö socken var Knut och

Karin Larsson som började bygga sitt torp 1934. En
del av marken på fastigheten var sedan tidigare

uppodlad. En av den nya torparens uppgifter blev att
fortsätta uppodlingen. Byggarbetet lejdes i hög grad
ut till yrkesfolk. I grannbyn Ömåsen fanns bröderna
Axel och Abel Matsson, som åtog sig byggentrepre¬
naden. Larssons hade tagit ett lån på sammanlagt
5 680 kronor. De lånade pengarna användes för
upphandling av transporter, byggmaterial och
byggtjänster. Sammanlagt anlitades knappt 20 olika
entreprenörer och leverantörer till bygget. Liksom
många andra arbetartorpare utförde Knut Larsson
större delen av grävningsarbetena själv— grund och
avlopp. Brunnen grävdes av lejd arbetskraft.
Byggmaterialen var en stor utgiftspost för arbetar-

torparna. Larssons material levererades från bygg¬
entreprenörerna och särskilda lokala leverantörer.
Material köptes dessutom in från Järnhandeln i Sveg,
Härjedalens Konsum och Ljusdal (tegel). Larssons
fick sitt byggnadsvirke till boningshuset från en lada
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som sedan tidigare fanns på fastigheten. En andra
lada fanns också, vilken kom att användas som

torpets ladugård. Andra torpare kunde utnyttja fas¬
tighetens timmer, vilket skickades iväg till en nära¬
liggande såg. För Knut och Karin Larsson slutade
den sammanlagda byggkostnaden på 4676:96 kro¬
nor, vilket inkluderade utgiften för fastigheten.
Byggnadsarbetet hade då pågått i cirka fyra år.

På anvisad plats
Mitt andra exempel är hämtat från Lillviken, en

skogsarbetareby ca fyra mil norr om Strömsund.
Sommaren 1955 började här Nils och Elvira Larsson
bygga sig ett hus. Nils Larsson arbetade som skogs¬
arbetare på SCA. Larssons hade tidigare hyrt bostad
på flera ställen i trakten. Men 1954 hade de fått
tillfälle att köpa en tomt av SCA för 1 000 kronor.
Inledningsvis hade de ett eget husförslag som de
sökte lån på. Förslaget förkastades av byggnadsin¬
genjören i Strömsunds kommun. Ingenjören hänvi¬
sade istället till ett hus ritat av honom själv och
tillverkat av Norrlandshus, ett typhusföretag i Orrvi-
ken (ca 15 km vsv om Östersund). Dessutom hänvi¬
sades Larssons blivande grannar till samma hustyp,
varför vi i Lillviken idag finner en liten ensemble av
fem likadana hus i olika kulörer. Husen är i 1 1/2 plan
med fyra r.o.k och påminner om Bostadsstyrelsens
typer, vilka ur estetiskt hänseende på 50-talet hade
börjat te sig något föråldrade.^® Även konstruktionen
representerade vid denna tid en teknik som hade
lämnats av de ledande typhusföretagen. Norrlands¬
hus konstruerades med en bärande plankvägg som
yttervägg. Väggen ansågs ha särskilt goda isolerings-
egenskaper. De förtillverkade väggelementen skifta¬
de i storlek mellan 1 och 1,5 meter. Bjälklaget
utfördes i lösvirke. Takstolarna kom förtillverkade.
Också fönstema var färdiga för att monteras. I bygg¬
satsen ingick köksinredning med spis, kyl och rostfri
diskbänk. Transporten mellan Orrviken och Lillvi¬
ken skedde med lastbil.
Larssons lejde ut större delen av byggnadsarbetet

till entreprenörer bosatta i grannskapet. Grävnings-
arbetet av grunden utfördes med maskin av lejd
arbetskraft, likasåmumingsarbete, måleri och instal¬
lationer av el och vvs. De två byggarna klarade att
montera ihop de förtillverkade elementen utan några
egentliga specialistkunskaper. De hade gjort liknan¬
de arbeten förut och systemet var inte mer komplice-

Grundläggning av ett PerAlbin-torp i Ängersjö, Härjedalen 1935.
Liksom större delen av bygget utfördes i gjutningsarbetena av

inleJda byggare från trakten. Lastbilen kan här stå som symbolför
behovet av omfattande och ibland långväga transporter av bygg-
material. Foto: Jämtlands läns museum.

rat än att ritningarna och arbetsbeskrivningen var

tillfyllest. Väggarna var prefabricerade med locklist-
panel och invändigt klädda med masonite. Trots den
höga graden av inlejd arbetskraft arbetade Nils Lars¬
son intensivt i två månader på bygget. Framförallt var
de interiöra ytskikten kvar att bearbeta. Sammanlagt
tog bygget två och en halv månad i anspråk och
kostade Larssons sammanlagt 54 000 kronor av vilka
byggsatsen kostade 18 000.

Småhuskonsumenten
Det tredje exemplet hämtas från Näs socken i Jämt¬
land där makarna Göta och Yngve Elmén 1958 lät
uppföra ett Elementhus. Redan på 40-talet hade
Elméns ansökt om statliga län för att bygga på den
inköpta fastigheten. Först vid slutet av 50-talet ac¬
cepterades de av kommunen som låntagare. Elméns
hade blivit tipsade om trähusföretaget av en bekant
försäkringsinspektör. Elementhus ansågs ”billigt och
bra”. Elméns valde ett hus om 3 r.o.k med källare och
en invändig bruttoyta av 70 kvm. Möjligheten att
variera planlösningarna till kundernas individuella
behov som Bergvall ochDahlberg eftersträvade fanns
inte som alternativ för Elméns. Man valde istället

färdiga hus ur katalogens utbud. Elméns beställde sitt
hus hösten 1957.1 mars 1958 kom huset på järnväg
från Mockfjärd. Göta Elmén berättar:
"Huset kom i paket till Fåker, på järnväg. Eng¬

ströms åkeri hade lastbilar som körde hit det i två
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Genomslagskraften för nya system, material
och byggnadstekniker var häpnadsväckande
snabb i glesbygden. I Hoting Tåsjö socken,
Jämtland, uppfördes detta hus ca 1940 med
prefabricerade, stora blockelement. Foto:
Jämtlands läns museum.

omgångar. Precis när huset kommit var byggjobbar¬
na från Mockfjärd på plats. De var fyra stycken,
elektriker och byggare. Dom kunde allting.
Grunden var grävd och källaren murad när huset

kom. Till detta arbete hade Elméns lejt arbetskraft
från trakten. Byggarna från Mockfjärd monterade
ihop huset och installerade el, värme och snickerier.
Sammantaget överlät familjen byggnadsarbetet till
montörerna och den lejda arbetskraften. När Elméns
flyttade in var huset i huvudsak klart förutom mindre
kompletteringsarbeten. Avloppet var kvar att anslu¬
tas och källarens ytskikt var ännu inte färdiga.
Monteringsarbetet tog två veckor. Under den här

perioden arbetade familjen som vanligt. Yngve El-
mén körde lastbil och Göta var fullt upptagen med
hemsysslorna, som under den här tiden dessutom
innebar att servera byggnadsarbetarna mat. Trots att
familjen bodde i ett litet soldattorp alldeles intill
byggplatsen kan Göta inte minnas att hon någonsin
besökte byggplatsen. När hon såg sitt nya hem första
gången var det inflyttningsklart. I källaren stod tvätt¬
stugan klar med tvättmaskin och rostfri tvättho.
Köket var inrett med vita skåpsluckor, elektrisk spis
och rostfri diskbänk. Det standardiserade badrum¬
met hade toalettstol, badkar och tvättställ. Till och
med hållaren till toalettpappret ingick i husleveran-
sen.^^Utvändigt var huset klätt med Elementhus röda
ugnslackerade aluminiumplåt. Gavelröstena var täck¬
ta med en brunmålad träpanel. Merparten av de
invändiga ytskikten återstod emellertid att kläs. Ta¬

petsering överläts åt husköparen. I kök och badrum
hade väggarna täckts med en enkel vinylmatta.
Så snart Elméns hade beviljats statliga lån tycks

kommunens engagemang i projektet ha svalnat. Den
kommunale byggnadskontrollanten gjorde sina reg-
lementerade besök, avrådde byggherrarna att utföra
en planerad källaringång men konstaterade annars
bara att bygget uppfyllde de kommunala kraven.

Byggherre och arbetsledare
Mitt sista exempel hämtas från Häggenås, strax norr
om Östersund. 1975 byggde Bertil Svensson här ett
Fogelforshus typserie Variant med en planlösning
om fyra r.o.k fördelade på 112 kvm“. Byggsatsen
kostade 98 000:-. I priset ingick alla snickerier med
köksskåp och vitvaror med spis, kyl och frys.
Svensson beställde sitt hus på våren. På grund av ett

dröjande bygglov kom man inte igång med bygget
förrän på hösten. Efter att ha fått ritningar på huset
tillsänt sig inledde Bertil Svensson arbetet med gräv¬
ning och muming av grunden. Svensson är inte
byggare och hade bara begränsade byggerfarenheter
från kortare feriearbeten under skoltiden. Arbetet

lejdes därför bort till en lokal entreprenör. Men under
den tre månader långa byggtiden var han ledig från
annat arbete och fungerade som handräckning på
bygget. Han utförde dessutom planering och upp¬
handling av mindre entreprenader till projektet.
Husets planlösning hade varit avgörande vid valet

av Eogelforshus. Också ur teknisk synvinkel ansåg
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Familjen Svenssons Fogelforshus serie Vari¬
ant är en god representant för 70-talets pre¬
fabricerade trähus. De stora blocken blev
vanligare, block som inte längre kunde han¬
teras av makraft utan krävde maskiner till
hjälp. Dessutom byggdes allt större delen av

huset inomhus på fabriken. Likväl fanns det
utrymme för byggherren att ta aktiv del i
bygget. Foto: Lars-Eric Jönsson.

familjen att företaget hade kommit långt. Huset var
uppbyggt av stora block. Långsidorna var uppdelade
i två block, gavlarna i ett och bjälklagen i moduler om
1.20 meter. Byggsatsen levererades på en lastbils-
trailer. Monteringen ombesörjdes av tre specialister
från Fogelforshus. Efter att ha lejt montörerna sju
dagar extra för att montera takstolarna och färdigstäl¬
la exteriören, återstod för Bertil Svensson stora delar
av interiören att bearbeta. Också i dessa arbeten

deltog han själv vid sidan av inlejda lokala entre¬
prenörer. Tack vare att Bertil Svensson tog del i
byggandet har han också god kännedom om teknik
och material i huset. Han hade aldrig funderat på att
bygga helt själv, men hade förutsättningar att lägga
ner egen kraft och tid på husbygget. Material som
behövdes utöver byggsatsen köptes från en lokal
leverantör. Standardfönstren byttes dessutom ut till
treglasfönster, en nyhet 1975. Kommunen utförde
fyra kontroller under byggtiden. Svenssons betraktar
kommunens kontroll som något positivt. Genom tips
från kontrollanten rationaliserades och förbilligades
några tekniska lösningar.

Slutsatser
Av de fyra exemplen framgår att det inte alltid var

byggprojektets tekniska förutsättningar som bestäm¬
de graden av självbyggeri. Som lönearbetare var det
omöjligt förmånga egnahemsbyggare att aktivt delta
i bygget. Det gäller inte minst arbetartorparen. Här
var familjens ekonomiska marginaler i många fall

obefintliga eller i alla fall så små att den lönearbetan-
demaken sällan hade råd att ta ledigt för att arbeta full
tid med byggandet. Pengarna skulle inte bara räcka
till tomten och byggnaderna, utan också till etable¬
randet av en mindre jordbruksrörelse. Nyinveste¬
ringarna varmånga och skedde inom inom ramen för
en modem penningekonomi. Och trots att PA-torpen
uppfördes med relativt enkel byggteknik var småbru¬
karen hänvisad till inlejd arbetskraft. Samma förhål¬
lande finner vi hos familjen Elmén. Ej heller här
kunde man klara ett inkomstbortfall. I kombination
med huskonstmktionens särskilda och komplicerade
krav resulterade detta 1 ett minimalt deltagande i
bygget. Familjen Svenssons småhusbygge i mitten
av 70-talet innebar visserligen hög prefabrikations-
grad och stora block avsedda för specialister att
montera. Maken i familjen var ändå i högsta grad
delaktig i bygget genom planering och handräckning
under den tre månader långa byggtiden. Vid denna
tid hade byggbranschens arbetskostnader stigit till
den grad att byggherren ansåg sig göra en bättre affär
ju större del i bygget han tog. Till detta bidrog de då
aktuella skattereglerna där de höga marginalskatter¬
na för många gjorde det fördelaktigt att under en
kortare period ta tjänstledigt för att ersätta behovet av
lejd arbetskraft.
Kommunens kontrollinstitut var en vital faktor för

småhusbyggaren att ta hänsyn till. Kontrollen fung¬
erade med den statliga lånegivningen som förutsätt¬
ning. Kontrollerna upplevdes å ena sidan positivt
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Göta och Yngve Elmén lät 1958 bygga detta Elementhus i Näs socken, Jämtland. Elméns valde ett hus om 3 r.o.k. och källare med en invändig
bruttoyta av 70 kvm. Utvändigt kläddes huset med Elemthus' röda ugnslackerade aluminiumplåt. Gavelröstena täcktes med en brunmålad
träpanel. Foto: Lars-Eric Jönsson.

som en slags kvalitetsgaranti för en osäker byggher¬
re. I bästa fall kunde dessutom kommunens bygg¬
nadsingenjör hjälpa till med kontakter med entrepre¬
nörer och modifieringar av konstruktioner och plan¬
lösningar. A andra sidan kunde sådan ”hjälpsamhet”
också uttryckas som renodlade diktat. Överheten
visste bäst vilka behov, önskemål och krav en familj
hade rätt att ställa. Som bostadssocial! instrument för

höjd boendestandard för massorna var lånesystemet
en stor framgång. Som ett instrument för demokrati¬
sering av byggandet var det mindre framgångsrikt.
Ville man ha statligt lån fick man dessutom finna sig
att kommunen hade bestämda synpunkter på vilken
standard huset skulle ha och med vilken teknik det

skulle uppföras. Ur exemplen från 30- och 50-talet
framgår också att förmedlingen av lånen föregicks av
en inträngande social kontroll. Genom lånegivning-
en och senare via plan- och bygglagstiftningen kunde
dessutom kommunen styra upp vilka platser som
skulle bebyggas. En viss koncentration eftersträva¬
des då kommunens åtaganden som t.ex. lednings¬
dragning förbilligades avsevärt. I några fall verkade
skogsindustrins upplåtelse av mark till sina anställda
i samma riktning. I jämtländska småsamhällen som

Harrsjön, Svaningen, Lidsjöberg och Lillviken av¬

styckades och såldes eller uppläts tätt grupperade
tomter till respektive bolags skogsarbetare.

Byggnads- och bostadskultur,
sammanfattande diskussion
Förbättringen av bostadens funktionella standard
och utvecklandet av en rationell, industrialiserad
produktionsteknik kan betraktas som en positiv ef¬
fekt av den sociala bostadspolitiken. Men framgång¬
arna hade också negativa sidor. I den kritik mot
funktionalismen som började formuleras med början
i 1960-talet låg en kritik mot det moderna produk¬
tionssättet i allmänhet och bostadsproduktionen i
synnerhet. Med marxistiskt språkbruk hade industri¬
alismens bostadsbyggande med arbetsdelning och
storskalighet, prefabrikation och teknifiering verkat
alienationsbefrämjande. De boende, brukarna av
bostäderna, var inte längre delaktiga i planerings-
och byggprocessen. Boendestandarden hade höjts
såsom den sociala bostadspolitiken avsåg. Men bo¬
endet hade skilj ts från byggandet.
Förutsättningarna för en sådan utveckling är ett av

Finn Wemes avslutande teman i avhandlingen All¬
mogens byggnadskultur (1980). Weme pekar på hur
byggnadsarbetet också i det agrara samhället var
uppdelat på olika specialister. Vid timring av hus var
det vanligt att gårdens folk byggde buset med hjälp
av grannar och lejda timmermän, timmermän som
ofta var småbrukare eller soldater som drygade ut
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ekonomin med byggnadsarbete: "De som mäst sys¬
selsatte sigmed timring åtbönderna voro torpare och
hackstugusittare inom området. ” rapporterades från
1700-talets Härjedalen.^"* En av Wernes poänger är
att byggnadsspecialisten och byggherren var grannar
med likartade livsbetingelser och att arbetsbytet var
något nödvändigt och positivt. Kunskaperna om

byggande var allas egendom. Hur huset skulle byg¬
gas tog byggherren själv ställning till, likaså nya
tekniker och lösningar. Byggandets lokala förank¬
ring underströks också av att byggnadsmaterialen
endast i undantagsfall köptes in utifrån. Werne me¬
nar att produktionen av hus och bostäder långt in på
1900-talet inte har förmåtts inlemmas i den kapitalis¬
tiska varuproduktionen, vilket skulle ha samband
med att husproduktionen inte förrän vid mitten av
1900-talet förmåddes samlas på fabrik.^^ Däremot
kom byggnadsmaterialbranschen att under 1800-
talet bli del i den kapitalistiska ekonomin, inte minst
genom sågverkens virkesproduktion.^^
Upplösningen av allmogens byggnadskultur skul¬

le alltså enligt ovanstående synsätt vara synkron med
kapitalismens utveckling. En liten grupp människor
bygger hus åt andra. Bostaden blir föremål för speku¬
lation och vinstintresse och förlorar den specifika
kontakten med näringsfång och plats. Byggkunska-
pema flyttas dessutom bort från lokalsamhället till
läroanstalter. Folket förlorar sin byggnadskultur,
som reduceras till bostadskultur. Förutsättningarna
för en folklig byggnadskultur skulle därmed numera
saknas.

Det är visserligen en grov utvecklingsskiss som
Werne presenterar. Å ena sidan bygger den på de
nödvändiga konsekvenserna av ett samhälleligt ske¬
ende. Å andra sidan är detta skeende föremål för

moraliserande ställningstagande vilka implicit tycks
bygga på en nog så idylliserande bild av det tradi¬
tionsbundna och agrara Sverige. Resonemanget pe¬
kar emellertid på några förhållanden i byggprocessen
som blir tydliga och förstärks med 1900-talets statli¬
ga bostadspolitik.
I och med 1900-talet utvecklades en infrastruktur

som gjorde det möjligt för staten att få ett intensivare
inflytande i den enskilda människans liv. Bättre
transportmöjligheter, kanaler för idéspridning och
inflytande utifrån medförde att lokalsamhällena fick
intensivare kontakt med omvärlden. Villkoren för

det Werne betecknar som lokal byggnadskultur

förändrades i grunden, en process som dessutom
löper jämsides med utvecklandet av förutsättningar¬
na för den sociala bostadspolitikens genomslag ute i
bygderna.
I den sociala bostadspolitiken fanns en central

målsättning att göra småbuset till ett realistiskt alter¬
nativ för den vanliga människan att bygga sig en
bostad. Konsekvenserna av detta var extra stora i

glesbygden där underlaget för flerfamiljshus sakna¬
des. Genom statliga lån och en rationellare byggtek¬
nik avsågs småhuset bli en ekonomisk möjlighet för
de stora massorna att själv, på eget initiativ, skapa sig
en ny och bättre bostad. I målsättningen ingick också
strävan att uppnå en nivellering mellan stadens och
landsbygdens boendestandard. Bostadsstyrelsens
typritningar blev ett medel att standardisera utform¬
ningen av bostäderna och rationalisera produktio¬
nen. Och under efterkrigstiden stod monteringshus-
industrin för en allt större del av småhusproduktio¬
nen.

Rationaliseringen av småhusbyggandet skedde ock¬
så med nationalekonomiska förtecken. Det gällde att
hushålla med resurserna, inte minst med arbetskraf¬
ten och den dyrbara skogen. Genom lånen gavs

byggherren möjligheter att bygga samtidigt som
staten gavs möjlighet att kontrollera tekniskt utföran¬
de och standard. På individnivå tog sådana målsätt¬
ningar gestalt i kommunal kontroll av såväl den
låneansökande som byggprojektet i sig. Hemmagjor¬
da husplaner förkastades och ersattes av typhusrit¬
ningar. Lånen dimensionerades för att räcka till en
viss bestämd standard som inte fick överskridas. Via

de kommunala byggnadskontrollantema utsträcktes
statens inflytande till den glesbefolkade landsbyg¬
den och möjliggjorde en spridning av det ekonomi-
serade och rationella småhuset. Statligt sanktionera¬
de konstruktioner spreds snabbt och effektivt ut i
bygderna. Avståndet mellan utredningarnas och de
politiska beslutens Stockholm och den bostadsbehö-
vande befolkningen ute i landet var kortare än någon¬
sin.

Kring det moderna husbygget hade en byråkrati
upprättats. Men statens och byggnadsindustrins in¬
gripande i byggprocessen var inte bara ett avgörande
steg mot bygg- och beslutsprocessens spridning i
rummet. Synen på småhuset som en ingenjörsuppgift
motsvarade nya, ibland komplicerade tekniker och
en materialflora, främmande för den äldre traditlo-
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/filmen Tre män tre dagar illustrerades Bostadsstyrelsens förslag
till hurett regelhus skulle byggas. Utgångspunktenför tekniken var
att de äldre timmer- och plankkonstruktionerna var överdimensio¬
nerade samtidigt som värmeisoleringen var otillräcklig. Filmen
visade hur tre män kunde resa och få ett regelhus under tak inom
loppet av tre dagar. Följande bildtext är utdrag från respektive
moments speakertext.

"Så är det tid att sätta in fönster. Vi sågarförst av de väggreglar
sombehövs. Fönstret lyftes in. Och detpassarprecismedavståndet
mellan reglarna. Det är ett fönster med standardmått. ”

"Nu har vi kommit så långt att det är klart att sätta upp ytterpane-
len. Panelbräderna snedskäres, geras som det heter. En liten finess
är att inte skära dem i halv rät vinkel ulan i en aning mindre, 43-
44". Då är det lättare att få tätt i hörnen."

"Panelbrädorna spikas fast. Man sätter en spik i varje bräda och
regel. Och den placeras ungefär tre centimeter från underkanten
i brädan. Man ska inte spika med mer än en spik per bräda och
regel för då riskerar man att brädan spricker dä den torkar. ”

"De första tillkapade panelbrädorna sätts upp. Se hur väl de
passar ihop i hörnet."

”Bräda efter bräda sätts upp. De passar lika bra. Och det är rätt
viktigt eftersom vi här inte har några knutbrädor."
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"Nu ska vi börja värmeisolera huset. DetärJufråga om ettprovhus
och därför använder vi för Jämförelse olika isoleringsmaterial.
Här sätter vi Just upp en Glasullit-matta. "

"Här är ett annat parti av väggen där vi sätter in Rockwoolskivor.
Det är lätta saker och här kan en intresserad maka eller dottern i

huset ge ett gott handtag. Så härförsiktigt ska man ta i skivorna så
att inte kanterna skadas — ett behändigt och fint handarbete i
hemmets tjänst!”

”Man panelar en halv meter i taget och fyller på med kutterspån.
Det är viktigt att man packar fyllningen ordentligt så att den inte
sjunker ihop. ”

nella byggnadstekniken. Idéerna om, och utveck¬
lingsarbetet för hur ett småhus skulle byggas flytta¬
des successivt bort från byggplatsen och de lokala
byggmästarna. Flera monteringsfärdiga småhusty¬
permedgav helt enkelt inte att en vanlig byggmästare
monterade ihop byggnadsdelarna. Istället stod typ¬
husföretaget till tjänst med särskilda specialist¬
montörer. Kvar till byggherren eller den lokale bygg¬
mästaren var grävning och grundläggning samt in¬
stallationer och ytskiktsbearbetning. Byggnadspro-
cessen frigjordes i allt högre grad från det specifika
sammanhanget kring byggherren och den plats huset
skulle uppföras på. Typhusets historia kan på så vis

"Den farliga skorstenen, som ju har så mycketpå sitt samvete, hör
självbyggaren överlåta åt en fackman. Skorstensstocken skall
putsas i hela sin sträckning inomhus. Ovan taket använder man
fasadtegei ”

sägas vara historien om hur tillverkningen, byggan¬
det av huset, flyttas från den som ska bebo huset. En
sådan tendens är tydlig vare sig den boende är
synonym med byggherren eller ej.
Den nya bostaden innebar nya förutsättningar för

bostadens byggande. Som Anders Tengbom konsta¬
terade i det inledningsvis återgivna citatet ställde
bostadens standard krav på planlösning och tekniskt
utförande, vilket en oskolad arbetskraft inte ansågs
klara av. Bostaden var en uppgift för ingenjören och
arkitekten. Och samtidigt var det estetiska inte längre
arkitektens självklara huvuduppgift. Mer än tidigare
fokuserades också småhusets tekniska lösningar. Vid
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sidan av ingenjören var förstås arkitekten en huvud¬
person i denna utveckling. Men samtidigt kan man

säga att arkitekterna likt en tandläkare arbetade mot
att frigöra sig själva från den uppgift de var satta att
lösa. Under en kort tid på 40- och 50-talet tycktes
standardiseringssträvandena kunna jämkas samman
med krav på flexibilitet och unika lösningar, dvs.
egenskaper som medgav att en arkitekt utformade
huset utefter varje byggprojekts särskilda förutsätt¬
ningar. Sven Markelius systemhus var ett exempel.
Ett annat, mer framgångsrikt, var Elementhus, vars
teknik utvecklad under 50-talet ursprungligen var
tänkt att kunna varieras i det oändliga till varje
enskild kunds specifika önskemål. Men trots möjlig¬
heterna blev verkligheten en annan. För den normale
Elementhuskunden inskränktes alternativen till ett

begränsat antal typiserade lösningar. Dels har vi sett
hur förmedlingsorganen sällan godkände låne-
ansökandens egna planförslag, dels var det stora
flertalet huskonsumenter inte i den ställningen att de
hade möjligheter att anlita en arkitekt. På så vis kan
man säga att antalet uppdrag för arkitektkåren mins¬
kade drastiskt i förhållande till antalet husbyggen i
samma stund som den industrialiserademassproduk¬
tionen fick en betydande omfattning.
Om 1900-talet skulle innebära en slags försämring

av byggnadskulturen är svårt och kanske inte helt
nödvändigt att slutgiltigt slå fast. 1 och med den
statliga interventionen i bostadsbyggandet kan vi
emellertid notera att planering och byggande av
bostaden äger rum på flera utspridda platser. Att
utvecklingen därmed skulle ha gått dithän att byg¬
gandet fullständigt har frigjorts från den boende och
”boplatsen” är en annan frågeställningen som inte
heller den äger något entydigt svar. I glesbygden har
vi sett hur ännu under efterkrigstiden byggmaterial
hämtades från trakten. Likaså kom entreprenörerna
inte sällan från det närmsta grannskapet. Och även i
de fall där prefabrikationsgraden låg på en mycket
bög nivå fanns plats för byggherren att handgripligen
delta i byggnadsarbetet. Så försiggår ännu idag stora
delar av villabyggandet, inte minst i den svenska
glesbygden.

Lars-Eric Jönsson, f 1961, är bebyggelseantikvarie
och kulturskribent med egen verksamhet i Höganäs.
Doktorand vid Etnologiska institutionen, Umeå uni¬
versitet.
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Single-family house
building techniques
1930—1975

by Lars-Erik Jönsson

Summary
The subject of this article is the technical develop¬
ment of Swedish single-family house construction
during the period 1930-75. One theme is how the
problems in connection with the construction of
single-family houses were discussed and approached,
and how the single-family house, its techniques,
materials and construction became part of the social
housing policy. One important starting-point is the
1940’s Social Housing Study’s way of looking at the
single-family house as being a part of the Swedish
housing policy.
Many of the ideas in connection with reforming

building techniques in this field were brought from
the USA, where standardization and material-saving
and time-saving methods of work had been devel¬
oped. In 1947 a delegation from the Swedish Minis¬
try of Social Affairs which had visited the USA
reported, among other things, that the single-family
house should be regarded as a problem for engineers.
There should be detailed drawings for every single¬
family house project. Furthermore, the Government
housing authorities should assume the responsibility
for spreading information on modern building tech¬
niques both to the general public and to building
contractors. The National Swedish Housing Board
was established in 1948 and one of its prescribed
activities was to prepare and spread type-drawings
and detailed construction drawings for different types
and sizes of single-family houses. The new technical
ideas were also spread via various housing societies
and magazines and periodicals. Parallel with the
Government initiative with regard to the more ef¬
ficient construction of single-family houses the tim¬
ber housing industry developed new house types and
prefabricated construction systems.
The article goes on to describe how the new ideas

in connection with building techniques, materials

and standardization were put into practice in a num¬
ber of projects in the sparsely populated Province of
Jämtland. In one example—the construction of a so-
called “Per Albin torp” (small farmhouse and out¬
buildings for a smallholding some 4—5 acres in
size) in the 1930’s — there was a surprisingly low
level of ‘self-build’ engagement on the part of the
owner, and in spite of uncomplicated building tech¬
niques and the use of local materials the greater part
of the construction work was carried out by local
building contractors. Another example describes the
construction of a single-family house in the 1940’s.
Here, after demands by the local housing authority,
drawings by a local building inspector and a ‘self-
build’ construction kit from a timber-house firm in

the province were used. Although the construction
system was relatively uncomplicated most of the
construction work was nevertheless carried out by
hired labour. The third example, from the 1950’s,
concerns the construction of a modern single-family
house with an advanced level of prefabrication and
standardization. In this case the house was erected by
the timber-house company’s own assembly crew.
The fourth example is from the 1970’s. This house
also had a high level of prefabrication, and was
delivered on site in a few large units. The erection
was carried out by specialists from the type-house
company and some of the interior work was done by
local contractors. At the same time the house owner

was very actively engaged in both financial negoti¬
ations with local contractors — for example in
connection with foundation work — and in the

actual building work.
The article ends with discussion as to what effects

the new building techniques had for on the one hand
the house owners, and on the other hand for the
building contractors. Where was the building work
done? On the site? In a factory? And who in fact
actually did the work? One of the conclusions is that
one cannot really see any downward curve illustrat¬
ing the client’s engagement in the construction of
single-family houses. But, on the other hand, it is
possible to discern a tendency for the construction of
Swedish single-family houses — during the period
which was studied — to be increasingly removed
from the hands of the people whowill eventually live
in the houses.
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