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Höghus och skyskrapor väcker ofta mer debatt än andra byggnader.
Varför? Hur välgrundat kan höghusen tillskrivas vissa egenskaper
och negativ eller positiv påverkan på omgivningen? Hur mycket

handlar det snarare om känslor och estetiska eller politiska
ställningstaganden? I antologin Hus mot himlen Hållbar hybris?

skildras höghusbyggande utifrån vitt skilda perspektiv.

I totalt 16 kapitel belyser en bred skara forskare och praktiker
höghus som fenomen och ingrediens i stadsmiljön utifrån
arkitektoniska perspektiv, planeringsprocesser och media,

naturvetenskapliga och ingenjörsmässiga ingångar. Några artiklar är
spekulativa och inspirerade av film och virtuella världar. Framför allt

beskrivs svenska exempel på höghusprojekt, även om många
internationella utblickar presenteras. Medverkar gör bland andra
Martin Rörby, Antony Wood, Mari Ferring, Lotta Lander, Linda

Shamma och Gert Wingårdh.
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