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Byggandet
under
mellankrigstiden

”År 1920 bröt in och tog i arv det första världskrigets efterlämnade 
sorger.” Så karaktäriserar Olle Engkvist, en av våra mest betydelse
fulla byggmästare, tiden efter första världskriget i en tillbakablick.

Onekligen var tiden hård. Visserligen började en viss optimism gro 
— ”aldrig mera krig” - men stor fattigdom rådde. Trångboddheten var 
stor och arbetet - särskilt på byggarbetsplatserna - var hårt och slet på 
människors leder och muskler. Den nya tiden bröt in och började 
sakta avhjälpa dessa brister.

Byggverksamheten varierade kraftigt under mellankrigstiden till 
följd av de ekonomiska kriserna. En nedgång under första delen av 
1930-talet följdes av en stark uppgång under senare delen av decen
niet. Det gällde i hög grad bostadsbyggandet, men också andra bygg
nader och anläggningar. Bättre hjälpmedel på byggarbetsplatserna 
bidrog till uppsvinget.

Under 1920- och 1930-talen dominerades byggandet alltjämt av de 
gamla byggmästareföretagen med en grundläggande hantverksmässig 
inriktning. Entreprenadföretagen var många och några ”giganter” av 
modern typ fanns inte.

Även på arbetstagaresidan var organisationen densamma som 
under äldre tider: Byggandet dominerades av de gamla yrkena: 
murare, snickare och timmermän. Dessa hade hjälp av hantlangare, 
som organiserat sig tillsammans med diversearbetare i grovarbetare
fackföreningen.

Långsamt förändrades sammansättningen av arbetsstyrkan på byg
gena. Olika specialarbetare ökade i takt med att utrustningsstandar- 
den steg, rörarbetare och elektriker fick allt mera omfattande arbets-
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uppgifter. Nya material och konstruktioner skapade nya specialist
grupper, flertalet rekryterade ur grovarbetaregruppen; armerare, 
betonggjutare och golvläggare fanns redan tidigare på byggena, men 
blev allt flera med ökad användning av betong. Plattsättarna bröts ut 
ur muraregruppen. Specialiseringen fick emellertid fart först under de 
följande årtiondena.

Organisationen av arbetet var också den traditionella med olika 
arbetslag för de skilda yrkes- och specialistfunktionerna. I nyproduk
tionen var ackord den helt dominerande löneformen.

På det byggnadstekniska området kom flera viktiga nyheter under 
mellankrigstiden. Enkla kranar, hissar och grävmaskiner blev allt 
vanligare på byggarbetsplatserna och underlättade bl a det tunga 
bärandet av tegel. Tekniska förändringar mekaniserade således vissa 
led som tidigare hade skötts med handkraft. I bostadsbyggandet 
dominerade fortfarande teglet i bärande väggar och trä i bjälklagen, 
men den bärande stommen och bjälklagen kom allt oftare att utföras i 
stål och betong. Från 1932 började AB Betongindustri leverera färdig- 
blandad betong i Stockholm, transporterad i särskilda lastbilar med 
roterande behållare. Fortfarande var det dock vanligt att man blan
dade betongen på byggarbetsplatsen. Den porösa gasbetongen - en 
svensk uppfinning från 1920-talet av Axel Eriksson (som också var 
grundare av och chef för AB Betongindustri) - slog snabbt igenom. 
En annan svensk uppfinning, spånplattan från mitten av 1930-talet, 
blev tillsammans med träfiberskivor (masonite) och plywood, bety
delsefulla material inom byggandet. I vissa sammanhang ersatte ski
van fack- och regelverk som väggelement. Genom flygplansindustrins 
utveckling lärde man sig böja plywood, en uppfinning som så små
ningom också kom att användas inom byggnadsindustrin. Formpres- 
sad plywood användes även inom möbelindustrin. Tryckimpregnerat 
trä, återigen en svensk uppfinning, gjord i slutet av 1930-talet inom 
Boliden, hindrade rötangrepp och förlängde därmed träets livslängd.

De färdiga snickerierna började också vinna terräng under mellan
krigstiden. Tidigare hade snickarna tillverkat mycket av det som 
behövdes av dörrar, fönster, skåp osv på byggarbetsplatsen. Standar- 
diseringskommissionens arbete bidrog till att det utvecklades färdiga 
snickerier som levererades till byggena.

Men den nya tekniken var inte helt oproblematisk. Gasbetongen, 
t ex, kunde krympa och ställa till med stora problem i de färdiga 
byggnaderna. (Den bristen avhjälptes när materialet förbättrades 
genom ånghärdning.) Den populära masoniten krävde god yrkeskun
skap vid uppsättning för att den inte skulle buckla sig. De frikostigt 
uppglasade fasaderna, som möjliggjorts genom billig glastillverkning 
och blivit ett av tidens arkitektoniska uttrycksmedel, skapade besvär
liga inomhusklimat. Och de flacka taken, också de ett arkitektoniskt 
mode, var svåra att bemästra när det gällde snöbelastning och läckage.

Byggnadsstommar av betong utvecklades snabbt under 1930-talet. 
Byggnadskonstruktörer, vilka i allt större utsträckning hade hög
skoleutbildning, införde i allt högre grad betongstommar med bärande 
betongpelare och betongbjälklag, vanligen med korsarmerade plattor.

Marknadens förnämsta isoleringsmatta 

av sjögräs har visat sig vara

Sj ögr äsmattan

“P O L A R“
Oöverträffad i pi isbillighet.

A.-B. ISOLERINGSMATERIAL
Svuivägen 31-36. Stockholm

LjusnesPlywood
(Kryssfanér)

Vårt lager är det största och 
mest välsorterade i Sverige.

Order kan expedieras prompt i 
varje tjocklek, format och kvalité!

Ljusne »Woxna Aktiebolag
LJ U S N E

CByflrt med ORIGINAL-

CA5BETDNG

GASBETONG FABRIKEN
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Smalhusen i Hjorthagen, uppförda av Olle Engkvist (Foto Arkitekturmuseet)

Man experimenterade 
livligt under mellan
krigstiden med olika 
isoleringsmaterial av 
sjögräs, mossa, glasull, 
stenull, träull, kork 
osv. Flera visade sig 
vara undermåliga, 
medan andra kunde 
vidareutvecklas.

De fria spännvidderna blev betydligt större än tidigare. I många fall 
uppstod besvärande nedböjningar i betongplattorna. Också i brokon
struktionerna uppstod nedböjningar. Detta sammanhängde med att 
betongens långtidsplasticering inte var uppmärksammad i den tidens 
undervisning och bestämmelser.

Ett genomgående fel i ytterväggar byggda under mellankrigstiden 
var den otillräckliga värmeisoleringen. Oljepriserna under perioden 
var bara en tjugofemtedel av dagens, och man eldade helt enkelt bort 
olägenheterna med den knappa isoleringen. Senare har de ökade 
kostnaderna för uppvärmning tillsammans med andra problem, som 
den knappa värmeisoleringen skapat, inneburit att man tilläggsisolerat 
ytterväggarna i hus från den här tiden. Resultaten har inte alltid blivit 
estetiskt tillfredsställande.

Även på det organisatoriska planet gjordes försök till förändringar 
på byggarbetsplatsen. Det var den engagerade och experimentvillige 
byggmästaren Olle Engkvist, som gav sig i kast med detta när han
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Bodsittning

byggde smalhusen i Hjorthagen i Stockholm i mitten av 1930-talet. 
Han organiserade arbetet som vid ett löpande band, men här var det i 
stället arbetslagen som rörde sig och ”bandet” - huset - stod stilla. 
Arbetslagen, som vart och ett hade sin deluppgift, avlöste varandra i 
uppförandet av husen, och gick vidare till nästa hus när deras uppgift 
var slutförd. Flera hus var således under uppförande samtidigt, men i 
olika stadier. Det blev effektivt, men arbetslagen själva ville hellre 
arbeta i den gamla ordningen, som de ansåg sig tjäna bättre på.

Stora konflikter på arbetsmarknaden präglade byggbranschen, sär
skilt under perioden 1933-34. Småstrejker - sk ”bodsittningar” - 
förekom ofta och gjorde tidsplaneringen av husbyggnadsprojekten 
osäker. Till detta kom att husbyggandet i stor utsträckning var ett 
säsongarbete, där man arbetade under de varmare årstiderna och höll 
upp under vintern.
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Konflikterna på arbetsmarknaden, som inte bara gällde byggbran
schen, men som var särskilt markanta där, fick en lösning genom 
Saltsjöbadsavtalet 1938. Det nya sättet att förhandla - den s k ”saltsjö- 
badsandan” - kom att prägla utvecklingen på arbetsmarknaden under 
de kommande decennierna.

Här nedan följer en bildsvit som berättar om några byggarbetsplat
ser och större projekt från 1920- och 1930-talen i Stockholm. Av 
bilderna framgår att byggverksamheten trots nya metoder, hjälpme
del och material fortfarande i hög grad var ett hantverk med traditio
nella arbetssätt. Det var inte förrän på 1950- och 1960-talen som 
industrialiseringen slog igenom i byggbranschen.

Källor och litteratur
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Tegelmurning
Byggnadsarbetet var hårt och slet mycket på arbetarna. De grovarbetare som bar upp 
bruk och tegel på tramparna - ett slags trappstege - fick svåra skador i fotterna och 
ryggarna. Plattfoten var en yrkessjukdom. Under mellankrigstiden infördes hissar på 
byggarbetsplatserna för att lyfta upp materialet. Det var dock snarare mindre av 
omtanke om arbetarnas hälsa än av strävan att rationalisera och hålla lönekostnaderna 
nere. Bilden är från Stadshusbygget i Stockholm på 1910-talet, men synen var fortfa
rande vanlig på 1940-talet.
Hyreshusen murades traditionellt i tegel. På bilden syns bebyggelsen i Hammarbyhöj
den i Stockholm, uppförd under 1930-talet. Betongen gjorde först sitt intåg i grunder 
och större byggnadskomplex, medan bostadshusen oftast fortsatte att muras i tegel.
Tegelmurning. Norra kommunala mellanskolan under uppförande 1928.
(Foton Stockholms stadsmuseum)



Tryckluften som hjälpmedel
Stenarbeten utförda för hand. Bilden från upp
förandet av Stadshuset i Stockholm, början av 
1920-talet.
Tryckluften blev ett viktigt hjälpmedel, inte 
minst för stenarbetarna. Här en tryckluftsborr.
Arbete i Stadshusbygget, början av 1920-talet. 
Även här användes tryckluften. Lägg märke till 
skyddsmasken.
Tryckluftssprutning enligt den franska Mo- 
niermetoden: cement på nätarmerad vägg. 
1930-tal.
(Foton Stockholms stadsmuseum)
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Tranebergsbron 1933
Tranebergsbron färdigställdes 1933. Det var på sin tid världens längsta 
betongbro i ett spann med spännvidden 181 meter. Den byggdes av Stock
holms hamnstyrelse i egen regi. Konstruktör var civilingenjör Salomon 
Kasarnowsky och byggnadschef var majoren vid väg- och vattenbyggnadskå
ren Ragnar Ahlström. Arkitekter var David Dahl och Paul Hedqvist, som 
också kom att utforma Västerbron något år senare.
Den bärande formbyggnaden till bron tillverkades i två delar. Bilden visar hur 
den ena halvan av formbyggnaden håller på att hissas upp. De två väldiga 
stålbågarna, som bar formarna i vilka betongen göts, var flyttbara i sidled, och 
fick användas tre gånger innan hela brovalvet var färdiggjutet. På bilden ser 
man även dels den flottbro som användes som trafikled ända tills den nya 
bron blev färdig, dels den äldre flottbron, som blev en bra småbåtshamn.
Tranebergsbron göts av färdigblandad betong från den 1932 startade betong
fabriken AB Betongindustri. Denna beställning var företagets första stora 
leverans. Annars var det vanligt att betongen blandades på byggplatsen. På 
bilden syns betongbilen lossa den färdigblandade betongen ner i en ränna. 
Genom tillsats av gulockra gavs betongen en varmare färgnyans.
(Foton Stockholms stadsmuseum)
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Åhlén och Holm 1929
Åhlén och Holms nybyggnad vid hörnet Ringvägen-Götgatan i Stockholm, uppfördes 
1927-1929. Stommen bestod av stål och betong. Arkitekt var Edward Bernhard, och i 
hans fotoalbum finns en unik samling bilder från byggtiden.
Ovan tv: Här syns grundläggningsarbetet. Hästarna spelade en viktig roll för transpor
ter av jord och sten. En handdriven kran, en s k ”stubbrytare” syns i bakgrunden. Även 
grävmaskinerna gjorde sitt intåg på byggarbetsplatserna under mellankrigstiden. De 
rationaliserade arbetet och ersatte gravare med spade, korp och slunga. Arbetarna döpte 
den därför till ”brödtjuven”. Den första svensktillverkade grävmaskinen kom 1936.
Nedan tv: Kranar började komma i bruk, och här syns en pålkran.
Ovan: Järnstommen nitades samman, el- och gassvetsning hade ännu inte kommit i all
mänt bruk. Cementsäckarna vittnar om att betongen blandades på platsen. AB Betong
industri hade ännu inte börjat sin verksamhet. Man lastade den nyblandade, rinnande 
betongen i behållare, s k baskrar, och hissade upp den med hjälp av en el-driven 
betonghiss, en annan av nyheterna på byggarbetsplatserna.
Nedan: Åhlén och Holms varuhus stod färdigt 1929.
(Foton Arkitekturmuseet)





Slussen 1935 och Katarinahissen 1936
ovan tv: Slussen, påbörjad 1931 och färdig 
1935, är en beundransvärd, trafikteknisk 
konstruktion. Den projekterades av Gösta 
Lundborg, som var ingenjör i stadens 
tjänst, och arkitekt Tage William-Olsson. 
Klöverbladslösningen utformades under 
vänstertrafikens tid, och planerades så att 
den fungerade lika bra om högertrafik skul
le införas.
mitten tv: Översiktsbild av den stora ar
betsplatsen 1932. Arbetet var planerat så, 
att trafiken relativt ostört kunde flyta under 
hyggets gång.
nederst tv: En tät och kraftig armering 
krävdes för att anläggningen skulle kunna 
bära den framtida tunga och täta trafiken.

ovan samt th: Nya Katarinahissen byggdes 
samtidigt som Slussen kom till, och den 
stod färdig 1936. Arkitekter var Eskil Sund- 
dahl och Olof Thunström vid Kooperativa 
förbundets arkitektkontor. De ritade också 
det intilliggande KF:s komplex vid samma 
tidpunkt.
(Foton Stockholms stadsmuseum)
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Tekniska museet 1936
ovan: Betongen blandas på platsen i betongblandare.
tv ovan: Tekniska museet byggdes på Djurgården 1934-1936 av AB Arcus. Den 
bärande stommen var av järn och betong. På bilden syns järnstommen och betong
bjälklaget. Träformarna för betongväggarna har börjat uppföras.
th ovan: Bygget fortskrider. Här gjuts betongen i ytterväggsformarna. Betongen 
blandades på platsen och lyftes upp med hjälp av tre betonghissar och hälldes ner i 
formarna.
tv nedan: Här har betongformarna av trä rivits och isoleringen - det nya materialet 
lätt- eller gasbetong - syns tydligt. I förgrunden ligger formmaterialet, som rensats 
för återanvändning på kommande byggen.
th nedan: Långfasaden på museets huvudbyggnad står färdig.
(Foton Tekniska museet)
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Självbyggeri
Stockholms stads Småstugebyrå startade sin verksamhet 1927. Avsikten var 
att ge även den grupp i samhället, som inte kunde betala en hög kontantinsats, 
möjlighet att skaffa sig ett eget hus. Staden köpte in mark och ordnade lån, 
och småstugebyrån utarbetade ett antal typhusritningar. De blivande småstu- 
guägarna satsade eget arbete. Husen byggdes i trä, källarna brukade muras i 
betonghålsten. Väggarna levererades i färdiga block med fönster och dörrkar
mar isatta, och de restes och fogades samman på platsen. Mellan 1927 och 
l9ll byggdes 1000 sådana småhus i Stockholm.
(Foton Småstugebyråns bildarkiv och Stockholms stadsmuseum)

Grundmurning med betonghålsten. Ofta ägnade hela familjen sin fritid åt husbygget.



Den iooo:e småstugan färdigställs, Enskede 1931.

Ett av Småstugebyråns typhus med brutet tak. Skorstensblock.



Två stora byggmästare
Olle Engkvist och Anders Diös började båda från grunden under 1920-talet 
och byggde upp stora och aktade byggnadsfirmor. Båda hade en ideell inställ
ning till byggnadsyrket med sociala ambitioner och estetiska värderingar. 
Olle Engkvist verkade för kollektivhusets utveckling, och Anders Diös var 
pionjär för bostadsrättsföreningar i Uppsala. Båda framstår som betydelse
fulla kulturpersonligheter med engagemang långt utanför den rena byggnads
tekniken.

Olle Engkvist (1889-1969)
”Jag har alltid ansett det vara ett graverande fel 
att hyggmästaryrket handhas av yrkesutövare 
utan program, utan social åskådning. ”
Olle Engkvist började som lärling hos sin far, 
murarbasen. Det hantverk han då lärde sig läm
nade han egentligen aldrig, och det hände att han 
ute på sina byggen själv tog mursleven och visa
de hur det skulle gå till. 1907 gick Olle Engkvist 
på Brunnsviks folkhögskola, ett centrum för 
folkbildning och kultur, där han knöt goda kon
takter för framtiden. 1918 utexaminerades han 
från Tekniska skolan i Stockholm, och 1919 er
höll han rättigheter som ansvarig byggmästare. 
1922 öppnade han firma i Stockholm. Han kom 
att bli en av de mest betydelsefulla byggarna i 
Sverige genom sin omfattande produktion, men 
framför allt genom sin orädda experimentlusta 
och sitt sociala engagemang. Han knöt till sig 
utmärkta arkitekter, och har byggt några av de 
finaste bostadsområdena i Sverige. Bredden i 
hans uppdragsverksamhet var stor, vilket några 
få exempel från Stockholm under 1930-talet får 
belysa: Borgarskolan, Thulehuset, Kanslihuset, 
radhus i Ålsten, bostadsområden i Hjorthagen, 
Midsommarkransen och Hammarbyhöjden, 
kollektivhuset Smaragden, biografen Flamman 
m fl, m fl. Olle Engkvist var en av ledamöterna i 
den statliga bostadssociala utredningen, som på
gick mellan 1933 och 1945, och som har lagt 
grunden till efterkrigstidens bostadspolitik. 
Hans skriftliga produktion var också omfattan
de, och han hade en mängd förtroendeuppdrag. 
(Foto Gunnar Lantz)
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Anders Diös (1891—
”Men har Du inte någon gång tänkt på att Du 
mycket väl skulle kunna vila på Dina lagrar vid 
det här laget, och inte, som det sägs, fortfarande 
gå omkring med tumstocken på Dina hyggen?”
”Nej, för om jag vill leva och leva någorlunda 
hälsosamt, då skall jag vara ute på det här viset 
och vara med i hyggen så länge som kroppen 
tillåter att man kan hoppa på ställningar och 
balansera, och det kan jag ännu, fastän jag fyllt 
80 år. Vid varje jämn födelsedag bestämmer ]ag 
mig för en ny femårsperiod.”
Anders Diös tillbringade två år vid Mora folk
högskola, där han hade Anders Zorn som lärare; 
en person som han kom i nära kontakt med och 
som kom att stöda honom i fortsättningen. Efter 
en period som ritare på ett byggnadskontor gick 
Diös på Borås tekniska elementarskola mellan 
1911 och 1914. 1921 startade han sin egen bygg
firma, först i Sala, sedan i Uppsala 1928. Här har 
han sedan dess varit verksam. Liksom Olle Eng
kvist tillhör Diös de största byggmästarna i Sve
rige med en stor och kvalitetsmässigt framståen
de produktion. Några exempel från mellankrigs
tidens Uppsala får belysa inriktningen: Vaksala- 
skolan 1925, Värmlands Nation 1930, ombygg
naden av Rikssalen i Uppsala slott (de båda sena
re med Ragnar Östberg som arkitekt).



Fyra framstående föreläsare
Axel Eriksson, Carl Forssell, Hjalmar Granholm och Otto Linton var samt
liga lärare vid Tekniska högskolan under de dynamiska 1920- och 1930-talen. 
De ansågs som goda men fordrande pedagoger, uppskattade av flera elevgene
rationer.
(Foton Kungl biblioteket)

Axel Eriksson (1888-1961)
Arkitektexamen 1916 vid Tekniska högskolan. 
A E uppehöll professuren i Byggnadsteknik vid 
Tekniska högskolan 1931-1938. Med gedigna 
kunskaper i byggnadsmateriallära kunde han 
förmedla kännedomen om materialen till sina 
elever. Mellan åren 1922 och 1927 var han redak
tör för tidskriften Byggmästaren. 1942 dispute
rade han på avhandlingen ”Byggnadsteknisk 
värmeekonomi”. Han uppfann lättbetongen (Y- 
tongen) på 1920-talet och gjorde den praktiskt 
användbar genom ånghärdning. 1930 grundade 
han AB Betongindustri och 1942 AB Strängbe
tong, två företag som han ledde med framgång 
under många år.

Carl Forssell (1881-1973)
”Erfarenheten är summan av begångna misstag” 
- Forssell fritt efter Oscar Wilde
Examen från Tekniska högskolans avd för Väg- 
och vattenbyggnadskonst 1904. Konsulterande 
ingenjörsverksamhet genom firman AB Bygg- 
nadskonstruktionsbyrån 1909-1956. Professor i 
Byggnadsstatik vid Tekniska högskolan 1913- 
1947. Agnade sig även åt forskning, framför allt 
konstruktioner av armerad betong. Behandlade 
frågan om förankring av armeringsjärn, och upp
fann bl a en (senare industriellt tillverkad) änd- 
förankringsanordning för högvärdigt stål, den 
s k Forssellringen. Konstruerade hängbroar en
ligt ett av honom uppfunnet dubbelt kabelsys
tem. Blev överstelöjtnant i WK 1934. Han an
sågs vara en god pedagog, som stimulerade sina 
elever, men som också var känd för en bitande 
ironi. Han var även politiskt aktiv och satt med i 
riksdagens första kammare för högern 1930- 
I937-
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Hjalmar Granholm (1900—1972)
”Ut tensio sic vis” - Såsom förlängningen sä 
kraften - Efter Robert Hooke
Examen från Tekniska högskolan 1921, docent 
och tekn dr i Byggnadsstatik 1929. Skaffade sig 
stora erfarenheter inom stålbyggandet genom att 
arbeta i USA 1924-1925. Han utnämndes till 
professor i Byggnadsstatik vid Chalmers Teknis
ka högskola efter att tidigare ha upprätthållit 
motsvarande tjänst i Stockholm. Han arbetade 
några år tillsammans med Olle Engkvist, men 
öppnade egen konsultbyrå 1931. Han står som 
konstruktör för ett mycket stort antal byggna
der, bl a (i Stockholm): Katarinahissen, Ford 
Motor Company, biografen Flamman, Statens 
historiska museum, Thulehuset, Södersjukhuset 
m fl.

Otto Linton (1880—1938)
”Släktskapet mellan konst och vetenskap är för 
häda en ära, och det är lika hedrande för veten
skapen att klargöra skönhetens grundprinciper 
som det är för konsten att grunda sina stoltaste 
verk pä vetenskapliga sanningar. ”
Examen från Tekniska högskolans avd för Väg- 
och vattenbyggnadskonst 1901. Professor i bro- 
byggnadslära 1915-1938, men föredrog att kalla 
sitt ämne för ”läran om bärande konstruktioner 
av trä, järn och betong”. Han var en utmärkt 
föreläsare och pedagog, och en mycket god teck
nare, som på fri hand ritade upp sina konstruk
tioner på svarta tavlan. Han kombinerade en 
gedigen teknisk kunskap med ett utpräglat este
tiskt sinne, och ägnade stor omsorg åt att göra 
sina brokonstruktioner vackra. Han konstruera
de bl a ett antal järnvägsbroar. Han deltog också 
energiskt i debatten kring Stockholms trafikfrå
gor, och gjorde även viktiga insatser som förfat
tare till vetenskapliga verk inom sitt ämnesområ
de. Även på det populärvetenskapliga området 
engagerade han sig, bl a när han översatte och 
redigerade Georg Brochmanns ”Människan och 
maskinen” 1938.
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