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Uppdraget att rita och kon-
struera ett imponerande 
torn till världsutställning-

en i Paris 1889, gick till ingenjören 
Gustave Ei� el efter att han vunnit 
en arkitekttävling. Avsikten var 
att med världsutställningen fira 
hundraårsjubileumet av den franska 
revolutionen med världens högsta 
byggnad, en titel tornet också kom 
att behålla ända fram till 1930 då 
Chrysler Building uppfördes i New 
York.

När Gustave Ei� el vann tävling-
en höjdes mycket skarpa protester 
mot det 300 meter höga och 10.000 
ton tunga förslaget – si terrible!

Större delen av Paris estetiska 
konstnärselit – De Trehundras 

Kommittée samlades för en petition, 
överlämnad till Paris kommunsty-
relse. Den publicerades även i Le 
Temps 14 februari 1887. Den inle-
dande meningen börjar:”Vi, förfat-
tare, målare, skulptörer, arkitekter och 

värt i Egypten, vara anskrämligt 
och löjeväckande i Paris? Jag har 
sökt   nna ett svar, men jag måste 
erkänna att jag är det skyldigt”.

Just Guy de Maupassant, förfat-
taren av bl a klassikerna Bel-Ami 
och Fettpärlan, kunde kläcka 
många fyndiga och nedsättande 
one-liners om Ei� eltornet, också 
efter att det blivit byggt. Han blev 
t ex tillfrågad om varför han så 
ofta åt lunch i tornets restaurang 
om han tyckte så hjärtligt illa om 
det. Svaret blev att det var det 
enda ställe i hela Paris som han 
kunde avnjuta sin dejeuner, utan 
att behöva se silhuetten av eländet.

Tanken att en järnkonstruktion 
kunde vara vacker stod i strid 
med alla då kända arkitektoniska 
begrepp. De byggnadsverk som 
fram till dess prisats, må vara slott 
eller katedraler, var byggda av sten, 

Av  Magnus  Forsl in
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Tour Eiffel, Eiffeltornet, en av världens mest kända och en gång även mest kontroversiella byggnader. Uppförd som ett tillfällighetsverk 
i avsikt att imponera, men har kommit att bli Paris ikonografiska fixpunkt och eviga siluett. Historierna om den märkliga byggnaden 
är många. Vi tar del av några av dem.

beundrare av Paris skönhet, vill i för 
den franska smaken och hotad fransk 
konst och historia, protestera med all 
kraft och förtrytelse mot det värdelösa 
och monstruösa Ei� eltornet.” 

Petitionen undertecknades av 
¤ era av den konstnärliga Parnassens 
högdjur: Guy de Maupassant, Alex-
ander Dumas, Emile Zola, Charles 
Gounod, och Paul Verlaine.

Gustave Ei� el § ck dock möjlig-
het att bemöta kritiken och i ett 
försvarstal avslutade han att ”tornet 
kommer att bli det högsta som byggts 
av människa – bara denna aspekt 
gör på sitt sätt byggnaden storslagen. 
Varför skulle det som är beundrans-

Alexandre Gustave Eiffel, född 15 december 1832 i Di-
jon i Bourgogne, död 27 december 1923 i Paris, var en 
fransk ingenjör, arkitekt och specialist på metallkon-
struktioner. Han är mest känd för att ha konstruerat 
Eiffeltornet men ligger bakom flera uppseendeväcka 
byggnader, bl a stommen till Frihetsgudinnan i New York.

•4 februari 1912 Franz Reichelt dör efter ett 
hopp från första avsatsen (60 m) i sin egen-
designade fallskärmskostym. Enligt obduk-
tionen dog han i en hjärtattack, innan han 
slog i marken.
• 3 januari 1956 skadades tornets topp vid 
en brand.
•År 1957 installerades den nuvarande radioan-
tennen på toppen av tornet.
•På 1980-talet avvecklades en gammal restau-
rang och dess byggnadsställning halvvägs upp 
i tornet. Den köptes upp och återuppfördes 
på St. Charles Avenue i New Orleans, Loui-
siana av entreprenörerna John Onorio och 
Daniel Bonnot. Restaurangen 
var ursprungligen känd som 
the Tour Eiffel Restaurant men 
är i senare tid mer känd som the 
Red Room. Restaurangen åter-
uppfördes av 11 000 delar som 
fördes över Atlanten i en 12-me-
ters (40 feet) lastcontainer.
•31 mars 1984 flög Robert Mo-
riarty en Beechcraft Bonanza 
genom ett av tornets valv.
•År 1985 jagar James Bond (Sir 
Roger Moore) i action/äventyrs-
filmen Levande måltavla (1985) 
May Day (Grace Jones) uppför 
Eiffeltornet. Hon gör ett fallskärmshopp från 
tornet för att komma undan. Musikvideon för 

filmens ledmotiv, framförd av gruppen Duran 
Duran, innehåller också flera scener där bandet 
framträder på tornet blandat med 
klipp från filmen. I filmen Åskbol-
len (1965) 20 år tidigare ingår ett 
klipp med tornet när skurken Largo 
(Adolfo Celi) parkerar utanför hög-
kvarteret SPECTRE i Paris.
•År 1987 utförde A.J. Hackett ett av 
sina första bungyjump från top-
pen av Eiffeltornet. Han använde 
en speciell kabel han varit med 
om att utveckla. Han arresterades 
omedelbart av Paris polis när han 

nådde marken.
•14 juli 1995 fram-
förde den franska synthesizer-
musikern Jean Michel Jarre ”Con-
cert For Tolerance” i tornet för att 
stödja UNESCO. Den fria konserten 
sågs av uppskattningsvis 1,5 mil-
joner människor som fyllde upp 
Champ de Mars. Under konserten 
skapades belysning och projektio-
ner på tornet tillsammans med 
mycket fyrverkerier. Exakt tre år 
senare återvände musikern till 
samma ställe för att framföra en 
mer dance music-inspirerad kon-

sert, Electronic Night.
•På nyårsafton 1999 agerar Eiffeltornet värd i 

Paris Millennium Celebration. Fyrverkerier 
avfyras från hela tornet vilket utgör en spekta-

kulär scen. En utställning ovanför 
en cafeteria på andra våningen 
firar denna tilldragelse.
•År 2000 installeras blinkande 
lampor och fyra högspännings-
sökljus på tornet. Sedan dess har 
ljusuppvisningen blivit en daglig/
nattlig tilldragelse. Sökljuset på 
tornets topp har gjort tornet till 
en ljusfyr i Paris natthimmel.
• Tornet tar emot gäst nummer 
200 000 000 totalt sett. Detta 
sker 2002.
•Klockan 19.40, den 22 juli 2003, 

började det brinna i rummet högst upp, där 
sändningsutrustningen förvaras. Hela tornet 
evakuerades, och elden släcktes på 40 minu-
ter. Man rapporterade att ingen människa 
hade skadats.
•Sedan 2004 finns det varje vinter en isrink på 
tornets första våning, där man är välkommen 
att åka skridskor.
• Vid början av det franska ordförandeskapet 
i EU andra halvan av 2008 monteras de tolv 
gyllene stjärnorna vid foten av Eiffeltornet. 
Hela tornet badar i blått ljus och vid varje 
klockslag ger 20 000 lampor tornet ett gnist-
rande utseende.[5]

Källa: Wikipedia

Några datum från Eiffeltornets historia

och konstfullt utsmyckade med or-
nament och olika byggnadsteknisk 
detaljer. Ei� eltornet var ett ”skelett” 
utan yta. Järn hade använts tidigare, 
men då osynligt inuti konstruktio-
nen, som t ex i Frihetsgudinnan. 
Detta var något annat.

Upprörda parisare lugnades emel-
lertid med att tornet skulle rivas 

efter en tid (så som man vanligtvis 
gör med temporära byggnader 
uppförda i samband med världs-
utställningar). Byggnadens för-
svarare däremot, såg till att sätta 
en radio- och telegrafantenn högst 
upp, och tornet blev på så sätt en 
oumbärlig kommunikationslänk 
för parisarna. För varje år minskade 
skaran kritiska röster och snart var 
tornet en självklar satsdel i självaste 
de§ nitionen av Paris.

byggnadstekniskt under
Ei� eltornet är som byggnadsverk 
betraktat enastående ur många 
aspekter. Gustave Ei� el var redan 
tidigare känd för sina djärva kon-
struktioner. Med la tour ville han 
hylla den då unga järnbyggnads-
tekniken. 

Inför arbetet gjorde han vik-
tiga studier rörande vindtryckets 
verkan. Gjutjärnsbalkarnas kom-
plicerade men symmetriska kors-

Franz Reichelt

Tour Eiffel, Eiffeltornet, en av världens mest kända och en gång även mest kontroversiella byggnader. Uppförd som ett tillfällighetsverk 

Eiffeltornet 
– en excersis i fantastiska siffror

Resereportaget

En blåkopia av tornet, skissad av en av Eiffels hu-
vudingenjörer Maurice Koechlin (ca. 1884)

Under construction 1888
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mönster är just utformade för att 
stabilisera tornet i kraftig vind.

Ei� eltornet tog totalt fyra år att 
uppföra. De två första åren ägnade 
sig 40 konstruktörer med att ta 
fram ritningar till de 18.000 delar 
som tornet utgörs utav. Det mest 
komplicerade momentet i hela 
projektet var att få till de speciella 
hissarna i tornets ben.

Under de två efterföljande åren 
– med förberedande schaktarbete 
från den 26 januari 1887 och 
påbörjat montage 1 juli – så en-
gagerades 130 byggnadsarbetare 
och över 100 metallarbetare för ett 

imponerande snabbt genomförande 
av projektet. Avsikten var att tornet 
skulle stå färdigt vid invigningen 
av världsutställningen den 6 maj 

1889, men redan den 31 mars 
kunde Gustave Ei� el tillsammans 
med en grupp dignitärer ta hissen 
högst upp och inviga tornet med 
att hissa en gigantisk ¤ agga med 
bokstäverns ”R.F” (Republique 
Française). Arkitekten hedrades i 
sammanhanget med hederslegio-
nen.

Bara under det första året hade 
mer än två miljoner besökare fått 
betrakta Paris från ovan och under 
den perioden § ck den franska sta-
ten in mer pengar i inträdesavgifter 
än vad hela byggprojektet hade 
kostat som då var 7,8 miljoner 
franc.Två miljoner per årär också 
den ungefärliga besökssi� ran idag.

tornets anatomi
Tornets huvudkonstruktion utgörs 
av fyra bågformigt inåtsvängda 
fackverkspelare, sammansatta av 
ihåliga balkar. Allt sammansatt 
med 2,5 miljoner nitar. De fyra 
pelarna förenas på 58 respektive 
116 meters höjd med överbyggda 
plattformar som utgör vångarna 1 
och 2. På 179 meters höjd samlas 
de fyra pelarna i en enda fackverks-
konstruktion som på 276 meters 
höjd uppbär den tredje våningen 
som rymmer 400 personer i taget. 
En klar dag kan man från terrassen 
härifrån se närmare 80 km. Men 
tornet själv är minst lika fascine-
rande som dess utsikt.
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Triumfbågen från Eiffeltornets första etage

Eiffeltornsstatistik

• 60 ton färg används vart 

sjunde år för att bättra på 

tornets finish

• Tornet kan bli upp till 18 cm 

högre varma dagar till följd av 

metallens expansion

• I storm svajar aldrig tornet 

mer än 12 cm.

• 1652 trappsteg till toppen.

För sex år sedan startade FIFH, 
Föreningen Idrott För Handikap-
pade, ett projekt för att få in ¤ er 

tjejer i föreningen. Projektet § ck nam-
net Aktiva Tjejer! Först var det fokus på 
idrottande, men Jose§ n Abrahamsson, 
dåvarande projektledare, och grupple-
dare Sophie Brander insåg att man inte 
kunde få en stark grupp om man inte 
först jobbar med att stärka varje individ.

Fokus blev därför istället att arbeta 
mer med medlemmarnas självkänsla 
och självförtroende, och att bara låta 
dem få komma till oss som vilka tjejer 
som helst!

Ledare och projektanställda åkte på 
utbildningsresa till Stockholm och vi 
besökte United Sisters för att lära oss 
att arbeta med unga tjejer. En mycket 
bra utbildning, men vi § ck ta varje 
övning och göra om den så det skulle 
fungera för våra tjejer. Detta gjorde att 
vi under åren samlade på oss en massa 
egna metoder och arbetssätt. 

nationell spridning
Förra året § ck FIFH beviljat ett nytt 
projekt för Aktiva Tjejer! En nationell 
satsning för att informera om våra me-
toder och hjälpa föreningar i resten av 
landet att starta upp Aktiva Tjejer! i sina 
verksamheter. Behovet är stort och unga 
tjejer bor ju inte bara i Malmö!

I Malmö-gruppen § nns idag runt 
55 tjejer! Och förra våren startade den 
första gruppen utanför Skåne. Denna 
grupp § nns i Linköping, där det i da-
gens läge § nns ett 15-tal tjejer i gruppen.

Med våra egna och unika metoder 
så har vi kommit långt med våra tjejer 
i Malmö; vi har skrivit en metodbok 
och gjort en § lm om hur vi jobbar för 
att nå våra resultat. 

En viktig sak för att bli mer själv-
ständig har varit att inga assistenter eller 
föräldrar får vara med under trä� arna, 
detta gör att tjejerna har gjort saker som 
de inte tidigare trodde de skulle klara av 
och även att man kan vara självständig 
och våga prata om saker utan att känna 
att det § nns ”extra” öron som hör på.

några röster från aktiva tjejer! 
Sophie Brander, projektledare för den 

Av Aktiva Tjejer!

FIFH Malmö
sophie.brander@fifh.com

Aktiva Tjejer! i kamp mot fördomar

nationella satsningen för Aktiva Tjejer! 
Sophie har arbetat med aktiva tjejer 
ifrån starten för sex år sedan. Hon bör-
jade först som ledare när gruppen star-
tade och § ck sedan en tjänst i projektet, 
detta var under år två! Och sedan har 
det rullat på och hon är nu projektledare 
för att sprida Aktiva Tjejer i hela landet!

Marie Lander, deltagare sedan 5 
år tillbaka. Marie är döv och sitter i 
rullstol. Tidigare har Marie bara tränat 
ihop med döva, men där har hon aldrig 
känt att hon hängt med eftersom hon 
var den enda med rörelsehinder. När 
Marie gick med i Aktiva Tjejer har hon 
fått kontakt med andra i stol eller med 
andra funktionsnedsättningar. 

”Här känner jag mig hemma. Det har 
lärt mig mycket att trä� a andra i samma 
situation som mig, vilket   ck mig att 
ändra attityd: Jag har accepterat mitt 
handikapp. Idag är jag betydligt mer vän 
med mig själv.”

Megala Axelsson, ledare i Aktiva 
Tjejer! Malmö. Megala började först 
som deltagare för sex år sedan. Efter 
ett år när gruppen växte och ¤ er ledare 
behövdes § ck hon frågan om hon ville 
bli ledare.

Aktiva tjejer är just som det låter, tjejer som aktivt tar tag i alla fördomar och jobbar hårt för att inkludera och normalisera tjejer med någon 
form av funktionsnedsättning. Detta genom att styrka tjejerna och få de att själva våga prata och säga ifrån. Det gäller för tjejerna att själva 
bidra med vad de kan för att visa motsatser och slå håll på fördomarna som många har om dem.


