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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
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då och då blev stopp i inrättningen, kanske emedan rören hade för liten dia
meter. Om någon av denna notis dragit slutsatsen att smålänningarna varit 
föregångare på området, blev han tagen ur sin villfarelse av nästa insändare, 
en ingenjör som meddelade, att han år 1931 i ruinstaden Mahenjo-Daro i In
dusdalen sett ”ett renhållningssystem som knappast överträffats på annat håll. 
Husen, som var byggda av sten upp till en höjd av 4—5 m, hade i murverket 
vertikala sopnedkast, som utmynnade i tunnlar under gatan. Dessa tunnlar 
var tillräckligt stora för att tillåta den alltjämt i Indien vanliga oxvagnen att 
passera, och stadens avfall transporterades genom dessa tunnlar till områden 
utanför stadsmuren, där det brändes. Sopor och avfall behövde alltså icke 
transporteras på gatorna såsom vi gör i Stockholm.”

Mahenjo-Daro förstördes genom en katastrof omkring 1500 år före vår tide
räknings början, och dess renhållningssystem fick eftervärlden reda på först då 
utgrävningar sattes igång på 1920-talet. Sir Mortimer Wheeler, tidigare 
director-general of archaeology in India, har i ett supplement till the Cam
bridge history of India (1953) gett följande beskrivning av systemet: ”Gatorna 
saknade beläggning och var dammiga, men försedda med kloaker av tegel i en 
utsträckning som saknar motsvarighet i förklassisk tid och ännu är ouppnådd 
i den icke europeiserade orienten. Med vissa mellanrum fanns manhål av tegel, 
där stadens renhållningspersonal rensade bort det som samlat sig. Till kloak
ledningarna eller också till murade brunnar eller hålförsedda behållare för 
samma ändamål utsläpptes från husen avfall genom rör av lergods eller om
sorgsfullt byggda nedkast---------- . Inte sällan var dessa kanaler förda upp ge
nom de tjocka väggarna till högre upp belägna våningar och anslutna till gårds
plan, badrum och avträden. Vatten erhölls från otaliga brunnar, en del in
byggda i husen, andra åtkomliga från gatan.”

Av Wheelers beskrivning tycks framgå, att nedkasten åtminstone ibland fick 
mottaga även flytande avfall. Någon direkt motsvarighet till vår tids nedkast 
för avfall i fast form var Induskulturens nedkast således inte. När de sent 
omsider blev bekanta i den västliga världen, hade uppfinningen där blivit 
gjord på nytt. När och var detta skett kan man kanske ha delade meningar 
om, men det förefaller som om England kan göra anspråk på prioriteten.

Bland de utkast till teknikhistoriska notiser som den flitige Gunnar Lind
mark lämnat efter sig i Tekniska Museets arkiv finns anteckningar om ett par 
engelska patent på sopnedkast från 1860- och 1870-talen. I och för sig är det 
anmärkningsvärt, att intresse för sopnedkast kan påvisas så tidigt i England. 
Sopnedkastet är ju en speciellt för flervåningshus avsedd inrättning, och sådana 
hus var inte vanliga i England. Vid närmare undersökning visar det sig, att det 
var alldeles speciella förhållanden som låg bakom åtminstone de tidigaste 
engelska patent som Lindmark antecknat. Dessa patent, nr 1911 och 3141 av 
år 1867, beviljades Edward Sephton, en gentleman från Liverpool, och avsåg 
”Improvements in the construction and arrangement of blocks of so called 
workmens’ dwellings”, alltså förbättringar av flerfamiljshus för arbetare. Detta 
var ett problem som sedan en tid i vrigt uppmärksammats i England.

År 1842 hade det engelska parlamentet fått ta del av en ”Report on the sani-108
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tary condition of the labouring population of Great Britain”, utarbetad av 
Edwin Chadwick, den kände upphovsmannen till många reformer på hälso
vårdens och fabrikshygienens område. Hans skildring av arbetarnas bostads
förhållanden är ofta hårresande, inte minst när det gäller avloppen och av
lägsnandet av avfall. Utan tvivel var Sephtons uppfinning ett av många väl
menta försök att komma till rätta med de missförhållanden som Chadwicks 
rapport dragit fram. Den ritning som åtföljer patentbeskrivningen visar ett 
hus i fyra våningar med ingång och trappor i husets mitt och på vardera sidan 
av trapphuset tre lägenheter med två rum åt ena sidan samt kök, skafferi, 
diskrum (scullery) och vattenklosett åt den andra. På baksidan av huset var 
varje våningsplan försett med en bred balkong, i beskrivningen kallad ”terrace”, 
från vilken lägenheterna hade insläpp och som även avsågs tjäna som ”play- 
ground”. I ett hörn av balkongen fanns ett schakt för aska och annat avfall 
med nedkast (shoot) och stängbar dörr. Där WC ej fanns i lägenheterna, kunde 
sådana inrättas vid sidan av schaktet.

I vad mån Sephtons ganska avancerade förslag kom till utförande är obe
kant. Mindre sannolikt förefaller det, att ett senare patent, nr 4992 av år 1878, 
beviljat John Robertson i Glasgow, kommit till användning. Han tänkte sig 
en kombination av avträden och sopnedkast, anordnade kring en vertikal 
”tub” utanför huset med ett ”galleri” kring tuben för varje våning. Nedtill var 
tuben tätt ansluten till en vagn, avsedd att vid behov borttransportera av
fallet. Upptill var tuben öppen för ventilationens skull. Gasbrännare kunde 
placeras i tuben i det angivna syftet att förbränna illaluktande gas.

Vad sedan den mera närliggande frågan angår, när, var och av vem sop
nedkastet infördes i Sverige, så är det av det föregående tydligt, att HSB nog 
får avstå från äran att ha varit först, ty när det omtalade sopnedkastet i Vet
landa insattes, fanns ännu inget HSB. Då hade emellertid inrättningen länge 
varit i bruk i Stockholm. Under åren 1902 till 1904 bebyggdes kvarteret Bo- 
darne mellan Hovstallet och Strandvägen med fyra hyreshus i fem våningar och 
med lägenheter om 7—12 rum. Tidskriften Arkitektur och dekorativ konst 
innehöll år 1905 en av byggnadernas arkitekter Georg Hagström (1865— 
1918) och Frithiof Ekman (1871—1941) författad beskrivning av nybyggna
derna, vari det bl. a. heter: ”För bortförande av fastare beståndsdelar av av
fall från kök, sopor och dylikt, som ej kunna upptagas av avloppsledningar, har 
i en av egendomarna på prov anlagts avloppstrummor gående från köken di
rekt ned till den gemensamma soptunnan. Till förhindrande av dålig lukts in
trängande i köken är anordningen kombinerad med ett ventilationssystem. 
Detta har dock visat sig ej fullt nöjaktigt fungera, men torde olägenheten ej 
vara omöjlig att övervinna genom några enkla förändringar”. Georg Hessel- 
man uppger i sin bok ”Något om husbyggen i Stockholm 1860—1920”, Stock
holm 1941, att dessa sopnedkast från kök installerades 1903 samt att sopnedkast 
från balkonger förekom i ett par Stockholmshus byggda åren 1908 och 1910. 
Riktig fart på installationen blev det dock först på 1930-talet. År 1931 omta
las sopnedkast som nyheter i Uppsala och Sundbyberg, i båda fallen i HSB- 
hus. År 1933 innehöll Sveriges Industrikalender för första gången uppgifter om 109
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tillverkare av sopnedkastluckor (Bröderna Söderbergs Metallgjuteri i Eskils
tuna) och sopnedkaströr (Höganäs-Billesholms AB). Sopnedkasten blev sedan 
allt vanligare, och 1959 bestämde slutligen den nya byggnadsstadgan generellt, 
att byggnader med flera våningar än två skall vara försedda med sopnedkast.

Man tycker att sopnedkasten skulle ha kommit till tidig användning i Förenta 
Staterna med deras höghusbebyggelse. När detta först skett har det ej varit 
möjligt att få pålitlig uppgift om. Nu utföres emellertid sådana anläggningar 
som specialitet av vissa firmor och för varjehanda ändamål, som namnen 
”paper chutes”, ”dust chutes”, ”package chutes” och ”garbage chutes” bär 
vittne om, och även för en så speciell uppgift som transport av smutskläder 
inom sjukhusen förekommer anordningar av samma slag som sopnedkasten. 
De förses ofta med spolmunstycken för rengöring, automatiska sprinkler mot 
brandfaran och desinfektionsanordningar, när så anses påkallat.
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