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SIGVARD STRANDH 

Riddarholmskyrkans 
gjutjärnsspiror ur 
teknikhistorisk 
synvinkel

Branden

Alltsedan hösten 1968 har Riddarholmskyrkans torn varit omgärdat med bygg
nadsställningar för reparation av gjutjärnsspiran, en välkänd silhuett i Stock
holm. Svåra korrosionsangrepp hade konstaterats både på huvudspiran och de 
fyra hörnspirorna — ”tourellerna” — vilket ledde till att spirorna demonte
rades och reparerades, varvid det visade sig vara nödvändigt att nytillverka 
åtskilliga segment. Den restaurerade huvudspiran återuppsattes på sin plats 
i juni 1970.

Av ”överblivna” element utvaldes en komplett hörnspira, som överlämnades 
till Tekniska Museet, där den satts upp som ett teknikhistoriskt minnesmärke 
över en märklig och vid tiden för tillkomsten tekniskt avancerad konstruktion, 
som även haft betydelse ur stilhistorisk synpunkt.

Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira tillkom under senare hälften av 1830-talet 
i ett många gånger dramatiskt växelspel mellan tekniker och arkitekter.

Under ett åskväder den 28 juli 1835 slog blixten ned i Riddarholmskyrkans 
åldriga trätorn, som snabbt övertändes. Åskvädret var tydligen mycket häftigt, 
då ytterligare två stockholmskyrkor drabbades av blixtens härjningar inom 
loppet av några timmar. I Katarina kyrka antändes tornet också av blixten, 
men brandberedskapen tycks här ha varit bättre och elden kunde snart släckas. 
Uppe i tornet förvarades nämligen både handsprutor, vattentunnor, ämbar och 
svabbar. Tornet på Kungsholmskyrkan träffades också av blixten och råkade 
i brand, men även här blev skadorna ringa.

Riddarholmskyrkan led de svåraste skadorna, trots att den 1819 försetts med 
åskledare. Eller kanske på grund av denna installation. Åskledaren på spirans 
spets var nämligen genom järnband och långa spikar ansluten till spirans 
kopparbeklädnad. Mycket sannolikt är att järndetaljernas relativt dåliga över- 
gångsmotstånd orsakat glödgning i metallen och därmed antändning av trävirket. 
Den amerikanske skalden Henry W. Longfellow råkade på sommaren det året 
befinna sig på resa i Sverige och uppehöll sig just då i Stockholm. Longfellow 
blev ögonvittne till den dramatiska branden i Riddarholmskyrkan, som han 
utförligt skildrade i sina dagboksanteckningar:

Den 28 juli.
I dag har det regnat hela dagen och gör så fortfarande. På morgonen gick åskan 
och slog ned i Riddarholmskyrkans spira. Brandalarm gavs genom klockringning 
och kanonskott. Då jag kom dit var redan hela Stockholm församlat där med 
gens d’armes som ordningens upprätthållare. En krans av rök slingrade 
sig kring spirans topp — liknande en brinnande p a s t i 11 e. Elden var snart 
släckt.

Den 29 juli.
Kyrkklockorna hava klämtat högtidligt hela natten. Elden är ännu ej släckt. 
I går eftermiddag trodde man den vara det och en musikkår marscherade 
såsom bruket är här genom gatorna. Det var emellertid alldeles för tidigt, ty 
omkring kl. 5 på eftermiddagen ljöd ett nytt alarm. Jag gick dit för att åse skå
despelet. En liten fladdrande låga lekte kring spirans topp strax under kulan och 
korset. Den växte emellertid hastigt, kopparplåtarna gåvo med sig, toppen böjde 
sig framåt, bröts och föll likt en stor brinnande fackla först på kyrktaket och 
därpå med en dånande skräll i torget.94
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Riddarholmskyrkans hrand, natten mellan den 29 och 30 juli 1835. (G. H. Palm)

Elden tycktes nu avtaga, men endast för ett ögonblick. Något längre ned 
började nu eld och rök att komma fram. En eldcirkel lekte runt spiran en stund, 
varpå elden bröt fram med stor våldsamhet, överallt syntes rök och eldtungor 
bryta fram och ur den öppna toppen stego flammorna mot skyn som ur ett 
Manchesterfaktoris skorsten. Allt emellanåt föll en kopparplåt till marken.
Därpå kom åter en bit av spiran virvlande och omvärvd av lågor singlande 
genom luften. Skådespelet blev med varje minut allt skönare, röken allt tätare, 
flammorna allt klarare. En del av kopparbetäckningen föll in i den glödande 
ugnen, en bjälke föll utåt och hängde likt ett kors tätt besatt med rubiner.
Eldens väg nedåt skönjdes tydligt då den* begynte lysa fram mellan koppar
plåtarna eller bröt ut från de öppna fönsterna på spirans sida, förtärande den 
ena fönsterkarmen efter den andra.

Ungefär på spirans mitt voro fyra stora ovala fönster vända mot himlens 
fyra hörn. Då elden nått dessa bröt den fram med fördubblad kraft och lå
gorna sköto upp högre än förut. Brinnande bjälkar liksom smält koppar föllo 
allt oftare, spiran sjönk ihop inåt eller rättare sagt krympte ihop.

Hela dagen varade elden. Solen gick ned och den långa skymningen in
trädde, men allt fortfarande brinner elden. Folkskarorna på gator och torg, vid 
hamnen och på de kringliggande bergen se sorgsna ut. Somliga gräto och gömde 
sina ansikten i händerna, andra skakade sorgset på huvudet och sade: ”Aldrig 
mer få vi se Riddarholmskyrkan”.

Huru underliga föreföllo ej folkets uppåtvända ansikten på Gustaf Vasa- 
torget i denna belysning! Så småningom sjönk hela taket ihop, men kyrkans föns- 95
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ter voro fortfarande mörka. Det undre välvda stentaket hade skyddat kunga- 
gravarna. Utanför rasade alltjämt eldem Den spred sig till domen och spiran 
över Gustaf Adolfs gravkapell. På grund av vindens riktning undgick Karl 
XII:s gravkapell förödelsen. Jag nästan väntade att få se den väldige krigarens 
gestalt träda fram ur sin sarkofag och bjuda de rasande lågorna att lägga sig.

Konung Bernadotte, som vistats på Rosersberg, kom inkörande till staden 
klockan tre i morse och for direkt till platsen. Han gav uttryck åt sitt missnöje 
Över att man låtit elden taga överhand och hota hela kyrkan med förstörelse. 
Man borde i stället, menade han, med ett par kanonskott skjutit av tornet.

Förutom denna litterära och dramatiska skildring av branden finns en teknisk 
saklig beskrivning — nog så målande — av ytterligare ett framstående ögon
vittne.

Den framstående kemisten Gustaf Mosander var också på plats och han har 
lämnat en ingående skildring av brandens förlopp i brev av den 31 aug. 1835 
till sin lärare Jac. Berzelius, som just då befann sig i Paris. Brevet är uppen
barligen feldaterat av Mosander, då han i texten bl. a. talar om ”förleden tisdag” 
som den tidpunkt, då händelsen ägt rum. Sannolikt skrev Mosander sitt brev 
den 31 juli, d. v. s. tre dagar efter åskslaget.

Stockholm d. 31 Aug. 1835
Välborne Herr Professor och Commendör!
Föga af vigtige omständigheter upmanad, men så mycket mera af egemiyttig 
beräkning, nämligen för att skänka mig sjelf ett nöje, tager jag mig friheten att 
göra en skriftlig visit. Då besöket sker från hemmet som för Herr Professorn 
nu är så fjärran, borde wäl mycket nytt wara att säga; men tywärr! våra tider 
äro fattiga på nyheter, ehuru mängden ej mycket tycker om det gamla — 
och det nya som sker är wanligast af bedröflig beskaffenhet liksom hwad jag 
först har att berätta, för det mesta rörer sorgliga ämnen. Riddarholmskyrkan 
är nu endast en ruin! — Förleden tisdag, litet före 8 på morgonen, hördes här 
i Staden åtskilliga åskknallar och Va 9 på morgonen började man klämta i Sta
dens klockor. Slagens antal utmärkte att elden war lös på Söder, men när man 
från norr kom till Gust. Ad. Torg war detta upfylldt af människor som gapade 
på Riddarholmstornet der man påstod att åskan slagit ned och rök warit sedd. 
Händelsen war werkligen att åskan på en gång nedslagit på flera ställen, men 
antändning hade hufvudsakligast skett ikring urtaflan på Cath. kyrka och i 
Riddarh.kyrkans torn. På det förra stället, der werklig låga syntes, släcktes 
elden snart. I det sednare tornet syntes ingen låga, men röken visade sig mer 
och mer tydligt, hwarför klämtningsslagens antal förändrades och med sjelfva 
klämtningen fortfor i 28 timmar under hwilken tid ett ouphörligt sprutande 
uti det inre af tornet fortsatte. Sjelfva tornspirans inre stomme utgjordes af 
korsvis hopfogade, starka ekbjelkar som dessutom korsade hvarandra och 
igenom midten af denna solida labyrinth gick den starka jernspira som sam- 
manhölt tornets spets och upbar tornkorset med sin påsittande tupp. Elden 
war ifrån början och öfver 1 dygn icke annat än en långsam kolning, hwarför96
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ej tecken till låga syntes, men straxt under kulan på tornets spets, utblåste stän
digt genom ett der befintligt hål en courant af rök, som hade det apparenta 
utseendet af röken ur en tobakspipa. Denna rök utblåste nästan vertikalt, så 
att hela eldsvådan hade ett besynnerligt utseende. Tornspetsens construction 
och aftagande diameter gjorde det omöjligt att med spruta komma närmare 
än ungef. 20 å 25 alnar från spetsen och de sprutor som högst up kunde an- 
wändas woro endast handsprutor. Wattnet kom således icke högre än åtmin
stone 5- å 6 alnar från spetsen. Onsdagen kl ungef. 12 hade all rök uphört, 
klämtningen slutade och glädjemusiken hördes. Men glädjen var förtidig. 
Kl V2 5 e. m. hördes klämtningen ånyo. Röken hade börjat redan förut att 
visa sig och wid nyssnämnde tid bröt låga ut. Men små öpningar man gort på 
tornspetsen, under arbetet, och den påbörjade tornspetsens afsågning, hade 
lämnats tillfälle till luftdrag och den redan kolade trädmassan dröjde ej länge 
att komma i glödgning. Nu började alt få ett annat utseende och Stockholms 
publik fick njuta eller sönderslitas — alt efter hwar och ens art — af det skö
naste och otäckaste af alla skådespel. Snart svigtade den tjocka men glödande 
jernstången af Tuppens med tillhörigheter tyngd och hela herrligheten jemte 
några alnar af tornspetsen störtade ned ibland den skriande men redan retire
rande folkskaran. Från detta ögonblick liknade tornet skorstenen på en gigantisk 
reverberugn. I alnshög låga upflammade och brann ständigt derur, men ingen 
eld syntes derunder. Flettan jagade arbetrarne längre ned och elden följde med 
långsamma men rysligt säkra steg efter. Kl emot 6 började lågan att tränga 
ut på de ställen af tornet der man gort öppningar och ifrån denna stund och 
fortfarande af löste den ena glödande och nedfallande kopparplåten den andra 
och straxt deruppå bröt lågan ut öfver alt på det som nu war tornets spets. 
Sedan flera mindre delar nedfallit, föll ändtligen resten äfven af denna afdel- 
ning. Kyrkans öde war nu redan sedan V2 timma afgjordt hwarföre innehåll 
ouphörligen utflyttades. Sedan denna 2:dra afdelning af tornet fallit, blefwo 
eldens framsteg mera hastiga och djerfva, effecten mera utomordentlig och 
hisklig. Lucarnerne liknade helfvetes gap och regnet af glödande kopparmassor 
tilltog och tornspirans beklädning vid basen liknade en ofantlig jacobiner- 
mössa. Den 3:dje af delningens fall skedde mera i detaille och det hela hade ett 
utseende svårt att beskrifva. Nu war kl. nära sju — hela tornspirans återstå
ende basis, gående från muren och ungefärligen till lucarnerne stod i ljusan 
låga, men liksom naturen hade blifvit rädd för sig sjelf — nu hade också den 
storm, som påskyndade branden i början, lagt sig. Lågorna wräktes ej mera 
wåldsamt ikring i luften. Den yttre beklädnaden war snart bortfallen och inre, 
sjelfva skelettet visade sig tydligt för betraktaren. Seraphimerklockan nedföll 
snart och man wäntade med förskräckelse det ögonblick då de andra klockorna 
skulle nedfalla, krossa hvalfvet och itända det under warande rummet. Men 
dessa klockor besinnade sig så länge på farten att det ingen resa blef af, näm
ligen på en gång; de smälte och nedrunno i flytande form! En större kläpp föll 
likväl ned, gick genom hvalfvet bakom orgelverket, tände der — och denna 
eld war ännu icke slut ett dygn derefter. När tornspirans nedersta del, på 
östra och södra sidan, mistat all betäckning och på de andra sidorna, nästan 97



Teknikhistoriska notiser

all, började skelettet, de glödgande jernstängerne och brinnande trädstockarne 
småningom svigta — det hela liknade en nigning — ett besinnande — men 
slutligen ramlade ändtligen altsammans. Det war werkligen rysligt skönt att 
skåda. Ett af småtornen medtogs i fallet, de öfriga antändes småningom, föllo 
snart derefter, men ett var envist nog att qvarstå till kl 9 om aftonen. Emed- 
lertid hade de nedfallande massorna antändt kyrkans tak, Gustafvianska graf- 
choret och Torstensonska grafven. Men nu hade också menniskorne kommit 
öfver elden och denne måste ligga under. Otroliga ansträngningar gordes, och 
ehuru närliggande kronans verk hade flyttat sina dyrbarheter war likväl faran 
icke mindre stor om något af dessa hus antändts. Sådant hindrades likwäl och 
kl 6 på morgonen woro lågorne läns och kl 5 i går efterm: ungefärl. uphörde 
klämtningen och all fara war förbi. Kyrkans tak är förbi, men hvalfvet sko- 
nadt, ingen eld har warit i kyrkan. De Kongl. Grafchoren äro inuti oskadade 
men lågan har något svärtat taket i det Carolinska, ehuruwäl att detta graf- 
chor till det yttre är nästan intet skadadt. Taket på det Gustafvianska choret 
är förbi. Wachtmeisterska grafven är den enda aldeles oskadade. Den lilla torn
spiran derå, står till och med qvar. Torstensonska grafven har lidit mest. Kyr
kans orgelwerk är conserveradt, oachtat elden rasade störst bakom. Alla dyr
barheter äro frälsta, endast de trophéer som suto i de Kongl. Choren blefvo 
något skadade, emedan de nedtogos sist och faran blef då mera påträngande.

Utomordentliga prof på mod visades af många. Flera skadades visserlig, men 
så vidt jag vet ihjelslogs endast en gardist — som nedföll från en stege.

Omedelbart efter branden fick överintendentsämbetet i uppdrag att åter
ställa tornet och de avbrända delarna av kyrkan i ursprungligt skick. Arkitek
ten Fredrik Blom utarbetade ett förslag som var kostnadsberäknat till 143 477 
riksdaler. Denna summa, som var ett betydande belopp i dåtidens penningvärde, 
skulle hopbringas genom frivillig subskription och kollekter i rikets alla kyrkor. 
Projektet lät mycket tala om sig och väckte opposition bland tekniker och 
byggare. Man menade att det nu fanns möjlighet att förebygga en ny brand 
genom att inte använda trä som konstruktionsmaterial, utan järn ”såsom utri
kes på ett och annat ställe skett”.

-—Initiativet—synes ha utgått från ångbåtsbyggaren Samuel Owen, en av 
förgrundsgestalterna i vår tidiga verkstadsindustri. Enligt dagboksanteckningar, 
förda av kamreraren vid Åkers Styckebruk, C. A. Söderbergh, skulle Owen 
genast efter branden ha ingivit ”en Ritning å ett jerntorn”, men — fortsätter 
Söderbergh — ”vid denna blef intet afseende fästadt”. Tankarna på en järn
konstruktion i stället för en ny träspira vann däremot gehör i hovkretsar, där 
de med all sannolikhet introducerats av vapenkonstruktören och industrimännen 
hovmarskalken Martin von Wahrendorff, ägare till Åkers Styckebruk.

Owen och Wahrendorff som drivande personligheter i förening med en mål
medveten upprustning av de tekniska produktionsresurserna vid Åkers Stycke
bruk synes ha varit det maktspel som möjliggjorde tillkomsten av Riddarholms
kyrkans gjutjärnsspira.
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Den färgstarke, skotskfödde teknikern Samuel Owen (1774—1854) hade redan 
innan Riddarholmskyrkans spira blev aktuell haft åtskilliga kontakter i tekniska 
spörsmål med Wahrendorff och blev senare en nära vän till denne.

Martin von Wahrendorff (1789—1861) — internationellt känd som konstruk
tör av den första bakladdade kanonen — hade av sin far 1822 övertagit led
ningen av Åkers Styckebruk, som varit i släktens ägo sedan 1772. Bruksdriften 
hade då stagnerat och rörelsen var svårt skuldbelastad. Den unge, mångsidigt 
begåvade Martin von Wahrendorff var tvungen att avbryta en lovande bana 
som diplomat då han i stället fick ägna sig åt brukets affärer. På kort tid lycka
des han få rörelsen på fötter. Bidragande till detta var utan tvivel de goda 
internationella förbindelser som Wahrendorff knutit under sina år som diplo
mat, men också ett stort mått av teknisk klarsynthet i förening med framstående 
egenskaper som företagsledare. Wahrendorff hade mångskiftande intressen och 
ett utpräglat sinne för nykonstruktioner och teknikens utveckling. Ångfartyg 
var en av de nymodigheter som kom till vårt land i början på 1820-talet och 
Wahrendorff insåg genast det nya fortskaffningsmedlets utvecklingsmöjligheter. 
Av Samuel Owen beställde han ångslupen ”Delphin”, som sattes i trafik 1826 
mellan Stockholm och Drottningholm, med extraturer till Uppsala och Marie
fred

Owen och 
Wahrendorff

Wahrendorff anlade ett nytt gjuteri och en ny mekanisk verkstad, som båda Åkers Styckebruk 
blev färdiga 1826. För driften anställde han i tur och ordning två arbetschefer, P® 1830-talet 
som båda fått sin skolning hos Owen, P. A. Serrander (som även var gift med 
en dotter till Owen) och Anders Moberg.

Sedan gammalt var Åkers Styckebruk berömt för sina kanoner (”stycken”), 
som stod sig mycket gott i den internationella konkurrensen. Under 1830-talet 
sysselsatte sig Wahrendorff alltmer med att söka finna en lösning på problemet 
att ladda kanonen bakifrån, tankar som föresvävat artilleritekniker alltsedan 
medeltiden. Med hjälp av den skicklige arbetschefen Moberg hade Wahrendorff 
en bakladdningsmekanism färdig 1837, som då patenterades. Med detta va
pentekniska genombrott ryckte Åkers Styckebruk fram i främsta ledet bland 
det krigiska 1800-talets många vapenleverantörer i Europa.

Under Martin von Wahrendorffs ledning kom Åkers Styckebruk i blick
punkten också i många andra hänseenden både för sina produkter och för den 
efter tidens förhållanden avancerade tekniska utrustning, som bruket hade, i 
förening med ”know-how” på internationell nivå på det konstruktionstekniska 
området. När Jernkontoret i början på 1830-talet blev uppmärksammat på den 
svåra belastning det var för vår järn- och stålindustri att köpa valsar för plåt- 
valsning från England utvaldes Åkers Styckebruk som bäst lämpat för att 
anställa försök i syfte att få igång en inhemsk tillverkning. Efter några miss
lyckanden gjordes 1832 en provserie som gav utmärkt gott resultat. Stålvalsar 
är alltjämt en betydande del av brukets produktion.

Det välutrustade gjuteriet vid Åkers Styckebruk fick under 1830-talet en 
rad hedrande beställningar. En av de mest omtalade var den berömda järnbron
i Norrköping, som ritats och konstruerats av A. G. Carlsund och Nils Ericson. 99
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Denna bro var ett markant inslag i stadsbilden ända tills den ökande trafiken 
gjorde den otidsenlig 1938, då den ersattes med en modern betongbro.

Under Åkers Styckebruks kraftiga expansion under Martin von Wahrendorffs 
målmedvetna ledning på 1820- och 1830-talen stod Samuel Owen i nära kon
takt med utvecklingen och genom sina personliga förbindelser med chefstjänste
männen blev Owen också nära vän till bruksherren. Då Owen 1847 tvingades 
sätta sin mekaniska verkstadsrörelse i Stockholm i konkurs, anställdes han av 
Wahrendorff som ”driftsingenjör”, eller snarare platschef, vid bruket. I denna 
befattning kvarstod han till 1851, då han av åldersskäl drog sig tillbaka till en 
lugnare tillvaro. Samuel Owen dog i Stockholm 1854 och har, förutom för sina 
tekniska insatser, gjort sig känd som en varm förespråkare för metodismen i 
vårt land och som en ivrig nykterhetskämpe.

Riddarholms
kyrkan

Som ett motförslag till de av överintendentsämbetet utarbetade ritningarna till 
en ny tornspira på Riddarholmskyrkan — och sedan Owens ritning till ett järn
torn blev lämnad utan avseende — fick skulptören Erik Gustaf Göthe Riks- 
marskalksämbetets uppdrag att skissera en luftig, genombruten spira med gjut
järn som konstruktionsmaterial. Förebilden skall ha varit de smäckra, genom
brutna kyrkspiror i skulpterad sten som under gotikens tid byggts i Centraleuro
pa. Monarken hade som bekant en mycket stark ställning i dåtidens Sverige och 
kung Karl Johan hyste dessutom ett mycket starkt personligt intresse för det 
svenska Pantheon. Göthes första förslag till en gjutjärnsspira ”i göthisk stil” ut
sattes för mycket häftig kritik från arkitekthåll. Man menade att den var en 
kolossal järnkrokan och att spiran med de tunna konstruktionselementen skulle så 
gott som helt försvinna mot himlen. Om någon statisk eller hållfasthetsteknisk 
beräkning gjordes på grundval av dessa första ritningar är inte bekant, men flera 
samtida tvivlade på att projektet över huvud taget var utförbart. Göthe fick 
emellertid vika för kritiken och utarbetade nya ritningar. Det troliga är att Göthe 
i denna situation vände sig till tekniker för att få klarhet i de konstruktions- och 
tillverkningstekniska problem som materialvalet medförde. Göthe stod kret
sarna kring kungen mycket nära, och genom Wahrendorff hade Göthe till
gång till sådan sakkunskap bland de ledande teknikerna vid Åkers Styckebruk 
och det är väl mycket sannolikt att även Samuel Owen — som ju på ett tidigt 
stadium uppträtt som tillskyndare av projektet — också fick ett ord med i laget.

Återuppbyggnaden av Riddarholmskyrkans spira blev ett segdraget ärende 
som i ett par års tid bollades i remisser mellan Riksmarskalksämbetet och 
överintendentsämbetet. Först i juni 1838 fastställde Karl XIV Johan en bygg- 
nadsplan och förordnade en ”Kongl. Direction för Riddarholmskyrkans istånd- 
sättande”. Till ledamöter i denna utsåg Kungl. Maj:t statsrådet Carl Axel 
Löwenhielm, ordförande, ärkebiskopen J. O. Wallin, kammarherren Fabian 
Wrede, riksmarskalken Magnus Brahe och professor Erik Gustaf Göthe som 
verkställande ledamot. Emellertid avled Göthe redan i november 1838 och
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det anses att arkitekten, kapten mekanikus Fredrik Blom (1781 —1853) full
bordade omarbetningen av det götheska förslaget. Året därpå, 1839, avled J. O. 
Wallin.
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4.

Prof. Göthes första förslag till gjut- Det omarbetade förslag som fastställ- 
järnsspira. des av Kungl. Maj:t.
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Det omarbetade förslaget gillades och stadfästes av Kungl. Maj:t den 4 de
cember 1838 och omfattade en genombruten huvudspira i ”nygotisk” stil, utförd 
i gjutjärn med fyra ”toureller” med hörnornament i samma material och stil. 
Kyrkans torn skulle enligt detta förslag byggas på i tegel med ungefär hälften 
av sin ursprungliga höjd. Den arkitektoniska formgivningen av huvudspiran och 
de fyra tourellerna bygger på ett samspel mellan två olika motiv i utformningen 
av de segment, varav spirorna är uppbyggda. Dessa segment — s.k. sköldar — 
är tätare och kraftigare utförda än i det ursprungliga förslaget och har gett 
en mera markerad silhuett åt spiran, samtidigt med en känsla av en lätt och 
slank konstruktion. Tornet är åttkantigt och består närmast över basplattan, 
på det tegelmurade tornet, av tre ”kolonnvåningar”, som sträcker sig upp till 
ca 16 m höjd över tornkrönet. Kolonnvåningarna är rikt utsmyckade med för 
den nygotiska stilen typiska arkitektoniska detaljer, exempelvis spetsbågsvalv 
och en ymnig ornamentik. Ovan*för denna del vidtar nästa huvudsakliga 
stilelement, de s.k. korshällarna — parallellepipediska gjutjärnshällar med 
flänsar på alla sidor och med ett rombiskt urtag i mitten, med ornamenterade 
snibbar i form av klöverbladsliknande dekor. I varje varv är de åtta hällarna 
sammanhållna med bultförband. Sammanlagt 16 sådana ringvarv bildar toppen 
av spiran. Den största korshällen är 2,7 m hög och väger 550 kg, den minsta 
är 0,44 m hög och väger 16 kg. På mitten av ett ringvarv — där fyra hällar 
möts — är anbragta ”öron” eller s.k. gotiska krabbor.

Till stora delar är konstruktionsritningarna till spiran utarbetade av Moberg 
vid Åkers Styckebruk, inklusive utformningen av de dekorativa elementen. 
Riddarholmskyrkans spira anses som nygotikens genombrott i vårt land, 
och det är väl helt odiskutabelt ur stilhistorisk synvinkel, men av större 
intresse är att en ny, avancerad teknik här beredde möjligheter till ett 
nyskapande inom konsten. Litteraturen kring nygotikens insteg i Sverige är 
ganska riklig, medan de tekniska förutsättningarna lämnats relativt obeaktade. 
Dock har bl.a. Elias Cornell i sitt nyutkomna verk om byggnadsteknikens hi
storia, ägnat ett teknikhistoriskt tankeväckande avsnitt åt arkitekternas 
”materialförfalskning”. Med nya tekniska metoder kunde man exempelvis fram
ställa klassiskt sköna grekiska kolonner i gjutjärn till en bråkdel av kostnaden 
för bildhuggarens arbete med naturstenen. Samma tankegång gäller seriepro
duktion av ornamentik, skulptural utsmyckning av fasader etc., som med den nya 
gjuteritekniken under 1800-talets första hälft blev ett betydande hjälpmedel för 
de arkitektoniska uttrycksmedlen. Gjutna kolonner, utsmyckningar och annat 
målades och gavs i övrigt en ytbehandling som skulle efterlikna naturmaterialet. 
Det dröjde innan konstruktionselement av gjutjärn fick ett egenvärde som ma
terial i arkitekturen. I detta hänseende kan Riddarholmskyrkans gjutjärnsspiror 
sägas vara ett tekniskt genombrott för nygotiken. Vare sig stilen eller materialet 
gjorde anspråk på att efterlikna något annat — gjutjärnskonstruktionen fram
trädde här för första gången med sin egenart.

Byggnadsdirektionen skulle fatta det formella avgörandet i frågan om 
Riddarholmskyrkans reparation och återuppförande av tornet. Det har gjorts 
gällande i litteraturen att ”vissa järnindustriintressen” skulle ha utövat inflytande102
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på hovet till förmån för Göthes förslag, men i själva verket var valet mellan 
de två alternativen inte så svårt, överintendentsämbetets förslag att ersätta 
det brunna trätornet med ett nytt i likartat utförande hade kostnadsberäknats 
till i runda tal 150 000 rdr, medan gjutjärnskonstruktionerna hade offererats 
till ungefär halva beloppet. Utöver de rent ekonomiska övervägandena — Sve
rige var ett fattigt land på 1830-talet — talade brandsynpunkterna också för 
Göthes lösning. Trävirke av grövre dimensioner hade blivit allt mer sällsynt, 
och därmed dyrare. Trots att den gamla spiran var försedd med åskledare hade 
den övertänts av blixten. Man ville undvika en- ny brandkatastrof, inte minst 
med hänsyn till att Riksarkivet var inrymt i en byggnad i närheten av kyrkan.

Sedan byggnadsdirektionen tillsatts handlade Wahrendorff raskt. Redan efter 
en dryg månad — den 27 juli 1838 — slöts kontrakt med Åkers Styckebruk om 
tillverkning och montering av huvudspiran och de fyra tourellerna. Enligt kon
traktet åtog sig bruket att ”av gott järn” gjuta spirornas såväl konstruktiva som 
dekorativa delar i överensstämmelse med Göthes huvudritningar. För gjutgod- 
set betalades ett pris av 20 rdr per skeppund med ett tillägg av 1 rdr 16 sh. per 
skeppund för transporten över Mälaren till destinationsorten. Av ”extra gott 
järn” skulle bruket tillverka bultar och muttrar för hopfogningen av segmenten. 
Dessa och andra smidda detaljer betalades med 70 rdr per skeppund. För gjut- 
modellerna betalades 1000 rdr och 11 930 rdr för provmontering av spirorna 
vid Åkers Styckebruk. Den sammanlagda tillverkningskostnaden för spirorna 
enligt slutavräkningen med Wahrendorff blev något över 47 000 rdr, vartill 
kom ca 23.000 rdr för påbyggnaden i tegel av det ursprungliga tornet enligt 
Göthes förslag. Till den relativt måttliga totalsumman om ca 70 000 rdr bidrog 
det låga priset på tackjärn som just då rådde på marknaden.

Åkers Styckebruk hade under Wahrendorffs ledning skaffat sig gedigen erfaren
het av gjutgodsframställning. Tackjärnet togs från Åminne i Småland. Det var 
framställt av sjömalm med den rätta fosforhalten för att järnet skulle flyta ut 
bra och fylla formarna, även om det gällde smäckra element. Vid gjutningen 
av segmenten till spirorna var det också mycket betydelsefullt att den oundvik
liga krympningen i gjutgodset blev så likformig som möjligt.

Monteringen av spirorna började på våren 1839 och detta komplicerade in
genjörsarbete leddes av den skicklige arbetschefen vid Åkers Styckebruk A. 
Moberg. Denne ”måste ock uttänka de flesta detailleritningarna och såväl hem
ma som vid sina besök i Stockholm hade mången brydsam stund” (Söderbergh). 
Moberg blev belönad med en guldmedalj av Kungen för sina insatser, ”ehuru 
visserligen en penningesumma varit för honom med så stor familj mera kär- 
kommen”. Gruvfogden Fröling från Skottvångs Gruva hade det direkta an
svaret för upphissningen av segmenten och monteringsarbetet i tornet. Söder
bergh säger om detta: ”Hela arbetet gick så lyckligt att ingen enda arbetare 
blef skadad. Det kinkigaste af allt var Korsets uppsättande på spetsen. Det 
var förfärdigat af Mechan. Littman ... men kom lyckligt på sin plats den 20 
Nov. 1839 om aftonen. Så väl Herr Baron Wrede som Moberg inlade i dess 
spets hvar sin skrifvelse, författad hvarannan ovetande. Läsen det!”

Tillverkning 
och montering
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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.

Tekniska Museets arkiv, Carl Sahlins bergs
historiska samlingar.

Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv.
Åkers Styckebruks arkiv.
Elias Cornell: Byggnadstekniken — idéer och 

metoder genom tiderna. Stockholm 1970. 
Erik Berg: Riddarholmskyrkans brand i juli 

1835 och restaureringsarbetena. Akademisk

trebetygsuppsats, Stockholms Universitet, 
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholm 
1970.

Martin Olsson: Några ord om Riddarholms
kyrkans järnspira och nygotikens genom
brott i Sverige. Ur ”En bergsbok till Carl 
Sahlin”, Stockholm 1921.

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


