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Källor och litteratur

GUNNAR LINDMARK t 
Skyskrapan

När spetsen togs ned 1969 återfanns Mobergs skrivelse — på pergament — 
inlagd i en glasburk. Den skrift som skulle ha författats av Wrede har veterligen 
aldrig återfunnits.

Vid monteringen av spiran gjordes i ovist nit en besparing som med tiden 
fick svåra följder. För att utjämna temperaturspänningar och andra påkänningar 
skulle enligt kontraktet inläggas blypackningar i fogarna mellan segmenten och 
erforderligt bly skulle betalas efter gängse dagspris. I stället för bly, som var 
ganska dyrt, användes emellertid en ”järncement”, bestående av en del svavel, 
två (1,6) delar salmiak och åtta (8,5) delar borrspån. Vid fuktig väderlek blev 
ju denna blandning ett bra elektriskt element, men på 1830-talet hade man inte 
klart för sig detta. Först långt senare kom man till insikt om ”den elektriska 
spänningskedjan” och de elektrokemiska sambanden.

Järncementen hade till följd att svåra korrosionsskador så småningom upp
stod i fogarna och den närmaste omgivningen. Under årens lopp har spirorna 
vid ett par tillfällen målats, varvid också mindre reparationer förekommit, 
bl.a. omkring 1920, men korrosionsangreppen upptäcktes inte förrän 1965. 
Byggnadsstyrelsen beslöt då omedelbart att i första hand de fyra tourellerna 
skulle tas ner och demonteras för att rostskyddsbehandlas efter moderna prin
ciper. Det visade sig då att åtskilliga segment var så kraftigt angripna, att de 
måste ersättas med nytillverkade. Efter ingående undersökningar av huvud
spiran* konstaterades att även denna måste demonteras och behandlas på samma 
sätt som hörnspirorna. I mars 1969 lyftes huvudspirans topp av med helikopter, 

1 resten monterades ned och togs isär, segment för segment, som sandblästrades 
rena, reparerades eller kasserades. Ett flertal segment, ett par korssköldar och 
åtskilliga mindre konstruktionselement överlämnades till Tekniska Museet av 
Byggnadsstyrelsen utöver den kompletta tourellen.

I restaurerat skick återuppsattes huvudspiran på sin plats i juni 1970 och 
hela arbetet beräknas vara avslutat under hösten 1970.
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Den för nedre delen av Manhattan Island i New York så karakteristiska be
byggelsen med skyskrapor har framkallats av önskvärdheten att på mest eko
nomiska sätt utnyttja den på den långsmala ön mycket begränsade tillgången 
på tomtmark.

Som en grundförutsättning för höghusbebyggelsen kan man betrakta upp
finnandet av personhissen. Erfarenheten har nämligen visat, att man icke kan 
begära att folk skall gå uppför mer än fyra eller högst fem trappor. I New 
York monterades den första egentliga personhissen i Fifth Avenue Flotel i slu-104
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tet av 1850-talet. Den gradvisa förbättringen av hissarna och ökningen av 
deras hastighet gjorde det möjligt att bygga hus med sex till nio våningar. 
Härigenom kunde man förbättra räntabiliteten hos bebyggelsen ”down-town” 
— tills vidare.

Med stigande tomtvärden började man sikta på byggnader med elva till 
tolv våningar men stötte härvid på en svårighet. Med då använda material i 
golv, trappor och hisstrummor ansågs eldfaran bli alltför stor. En lag av år 1882 
krävde därför eldhärdighet hos byggnader högre än 28 m, motsvarande nio 
våningar. För högre byggnader måste man använda järn- eller stålbalkar som 
golvbalkar och inre pelare, varigenom det blev möjligt att bygga säkra och eko
nomiska byggnader med stor höjd.

Nu uppstod emellertid en ny svårighet. Med dittills använda byggmetoder 
krävde höghusen alltför stor tjocklek hos ytterväggarna i de nedre våningarna, 
varmed följde ökad kostnad, minskad nyttig golvyta och därmed försämrad 
ekonomi. Nödvändigheten att minska väggtjockleken resulterade i en ny vägg
konstruktion med ”curtain walls” uppburna av ett stålskelett. Först reses ett 
stålskelett, i vilket sedan de icke bärande väggarna inbyggs.

Utvecklingen gick mycket fort. Under 1890-talet byggdes hus med upp till 
24 våningar, men redan under 1900-talets första årtionde nådde man upp till 
42 våningar. Senare har man som bekant kommit betydligt högre. Redan 
för flera årtionden sedan ansåg man det möjligt att konstruera byggnader 
med en höjd av 330 m och med 75 våningar — om detta skulle befinnas önsk
värt. Skyskrapefrågan är nämligen icke ett rent byggnadsekonomiskt problem. 
En anhopning av tätt intill varandra stående skyskrapor är ur andra ekonomis
ka, samhälls- och trafiksynpunkter knappast lycklig.

Anmärkningsvärt är att New Yorks första egentliga skyskrapa, Tower 
Building, på nedre Manhattan, byggd år 1888, revs redan efter 25 år.

Den av Lindmark omnämnda Tower Building, vars utseende framgår av om- 
stående bild, uppfördes vid Broadway, ej långt från Trinity Church. Om dess 
tillkomst berättar Earle Schultz och Walter Simmons i sin bok ”Offices in the 
sky” (Bobbs-Merril Co. Inc., Indianapolis—New York 1959), att tomten på 
vilken byggnaden uppfördes var endast 25 fot bred. Tomtens ägare, en Mr 
Stearns, vände sig till arkitekten Bradford Lee Gilbert med en förfrågan, om 
han kunde föreslå något sätt att ekonomiskt utnyttja tomten. Gilbert kände 
till att man år 1883 i Chicago uppfört The Home Insurance Building i 10 vå
ningar med skelett av stålbalkar enligt ett förslag av majoren William de 
Baron Jenney. Han rekommenderade Stearns att på tomten uppföra en bygg
nad av samma slag i 11 våningar. Byggnaden stod klar år 1888 och fick nam
net Tower Building. Gilberts hustru berättade senare, att en grå och stormig 
söndag nämnda år en stor mängd folk hade samlats på gatorna i närheten av 
byggnaden, ivrigt väntande att den skulle blåsa omkull. Då anlände Stearns 
och Gilbert. De klättrade upp till den elfte våningen, varifrån de vinkade åt 
människorna nedanför. Så klättrade de ned igen och tågade arm i arm uppför 
Broadway sjungande ”Ära vare Gud i höjden” till inte ringa förvåning för de

Anmärkning
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kyrkobesökare, som just lämnade Trinity Church. Byggnaden hade bestått sitt 
prov och stod kvar till 1914, då man funnit på ett sätt att ännu mera eko
nomiskt utnyttja tomten.

Enligt denna historieskrivning erhöll alltså Chicago sin första skyskrapa, 
om också av ganska anspråkslös höjd, år 1883, och New York en något litet 
högre år 1888. Det skämtsamma namnet skyskrapa på en byggnad med stål
skelett och ett större antal våningar förefaller att vara jämnårigt med konstruk
tionen. I september 1883 kunde man nämligen i tidskriften Century Magazine 
läsa, att ”the American mind requires skyscrapers”. Namnet översattes snart 
till andra språk: det blev sky-skraber på danska, Wolkenkratzer på tyska, 
wolkenkrabber på nederländska och gratte-ciel på franska.

Någon för den nya byggnadskonstruktionen särskilt uppfunnen benämning,106
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för att tala med den svenska varumärkeslagen, var ordet skyskrapa emellertid 
inte. Det förefaller att ha blivit lånat från sjömansspråket, som kände till det 
långt tidigare. I Dalins ordbok över det svenska språket, som förelåg färdig 
1853, säges skyskrapa vara ett råsegel över bovenbramseglen. Bovenbramsegel 
var kofferdisvenska, på örlogsspråk hette det överbramsegel och på engelska 
royal. Sistnämnda ord försvenskades till röjel, som mången landkrabba känner 
igen från Evert Taubes ”Möte i monsunen”.

Men jag räknade alla segel, jag räkna' omigen, 
ifrån fly ing gib till röjlar och mesan, 
det var summa tjugotvå vita segel som där gick 
på den glittrande, blåa ocean.

Flying-jib var det förligaste, mesan det akterligaste och röjlarna de översta 
seglen på det mötande skeppet. Fanns det ett råsegel över röjeln, hette det på 
engelska sky-sail, på danska sky-sejl och på svenska något kamouflerat skejsel.
Ibland tycks det ha funnits ett segel även över detta, ty ett danskt sjölexikon från 
1808 talar om ”sky-skraber oven over skysejlet”. Inte alltid var skyskrapan ett 
råsegel, ett engelskt belägg från 1794 talar om skyskrapan som ”a triangulär 
sky-sail”. ITur som helst tycks skyskrapan i sjömansspråket ha varit en mera 
skämtsam benämning på det översta seglet på masten. Ett annat, likaså skämt
samt namn på ett sådant segel, var månräckare, men det blev inte övertaget 
av arkitekturen.

Kärt barn har många namn, brukar det heta, men ett kärt namn kan också 
ha många bärare. En skyskrapa kunde i Amerika vara en hög hatt, men också 
en särskilt hög boll i baseball och i England en man eller en häst av mer än 
vanligt hög resning samt också en ryttare på 1890-talets velociped, den med 
det övermåttan stora framhjulet och det lilla stödhjulet baktill, alltså en trill- 
janne på Jörgens språk.

Som de första svenska skyskraporna i byggnadsväg brukar man räkna de 
båda Kungstornen i Stockholm, det norra färdigt 1923 och det södra, färdigt 
1925, båda med sexton våningar. Numera synes man vilja förbehålla namnet 
skyskrapa åt byggnader av mera amerikanska mått; våra egna mera anspråks
lösa skapelser på området får då nöja sig med att kallas höghus.

H. H.

HANS HYLANDER 
Sopnedkastet

Som ofta är fallet då fråga är om tekniska konstruktioner har det ratt delade 
meningar om, när och var sopnedkastet uppfunnits och först kommit till an
vändning. I Teknisk Tidskrift uppgav en författare år 1955, att ”sopnedkastet, 
även detta en HSB-uppfinning, som till husmödrarnas gagn blivit allmän 
standard i nybyggda hus, kom till omkring 1932”. Det var ett påstående som 
inte länge fick stå oemotsagt. I ett senare nummer av tidskriften omtalade en 
insändare, att han och hans föräldrar år 1917 inflyttade i ett nybyggt hus i 
Vetlanda, som var försett med sopnedkast, bestående av glaserade avlopps
rör med inkast vid varje våningsplan. Insändaren hade ett minne av att det 107


