VATTENTORNENS UTVECKLING
”Vattentorn, fristående byggnad med högreservoar för vatten.
Från vattenverk, och ev. lågreservoar, pumpas vattnet till vattentorn och
distribueras sedan med självtryck vidare till förbrukarna.”
Nationalencyclopedin

Sedan 1800-talets senare hälft har vattentorn byggts i tre

avlöstes senare av torn i jugend eller nationalromantisk

typer av miljöer: I städer som anlade vattenverk, vid järn-

stil. Efter andra världskriget blev vattentornen större och

vägen för att fylla på vatten till ångloken, samt vid

mer avskalade. Förändringen berodde bland annat

industrier för process- eller kylvatten.

på att städerna växte och att större vattenbehållare
därmed behövdes. Vid 1900-talets mitt uppfördes

Byggnadsmaterialet har styrt hur högt, brett och

många vattentorn som väldiga friskulpturer i betong.

kompakt vattentornen har kunnat byggas, likaså
placeringen. Större städer kräver större vattentorn och
lågt belägna orter behöver högre torn.

Nya byggtekniker och nya byggmetoder gjorde att
tornen kunde byggas högre och smäckrare. Idag utformas vattentornen ibland som väldiga skulpturer och
placeras utanför tätorterna.

Många kända arkitekter har anlitats för att ta fram
ritningar och under vattentornens snart 150-åriga
historia har arkitekturstilarna avlöst varandra. De

Lästips: Svenska vattentorn av Eber Ohlson och Kenneth

första vattentornen uppfördes i en historiserande stil men

M Persson

Högreservoaren i Slottsskogen
i Göteborg
Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
och Carl Crispin Peterson.
Uppförd år: 1899

Vattentornet i Säffle
Arkitekt: Ivar Tengbom
Uppfört år: 1914

Vattentornet i Mellerud
Arkitekt: Artur von Schmalensee
Uppfört år: 1937

”Svampen” i Örebro
Arkitekt: Sune Lindström
Uppförd år: 1955-57

Det planerade vattentornet
”Lyra” i Örebro
Arkitekt: Lars Anfinset,
Ett Ark Arkitektur.
Planeras stå klart 2023

IVAR TENGBOMS VATTENTORN
Hagalund i Solna (1912) och Sundbyberg (1912).
Samtliga är utförda i en nationalromantisk stil som
anknyter till gamla borgtorn. Typiskt är de tunga slutna
tegelfasaderna, men också användandet av äkta
material. Det hantverksmässiga uttrycket är också viktigt.
Detta märks tydligt i de mörkröda tegelfasaderna med
dess mönstermurningar och naturstensocklar, men också
i den övre delens utskjutande partier.
Tornens storlek har styrts av hur högt tornet måste vara i
förhållande till staden/tätorten, och hur mycket vatten
som skulle rymmas i reservoaren. Bilderna nedan
Arkitekten bakom Säffles vattentorn är Ivar Tengbom

visar exempel på detta. Till vänster syns Askersunds

(1878–1968). Han var en av Sveriges främsta och mest

vattentorn som är 31 meter högt och har en reservoar-

inflytelserika arkitekter under 1900-talets första hälft.

volym på 280 m3. I mitten syns Katrineholms vattentorn

Tengboms verk är kända för att hålla en hög konstnärlig

som är 49 meter högt och har en reservoarvolym på

och teknisk kvalitet. Några av hans mest omtalade

250 m3, och till höger Trelleborgs 58 meter höga vatten-

byggnader är Konserthuset, Högalidskyrkan och

torn med en reservoarvolym på 300 m3.

Tändstickspalatset i Stockholm.

Alla Tengboms vattentorn är tagna ur bruk. Som på en

Tengbom drev sitt eget arkitektkontor och var

del andra ställen har det pågått diskussioner om att

dessutom professor vid konsthögskolan under åren

omvandla vattentornen till bostäder, men detta har

1916–1921. Han hade en ledande position inom svenskt

ännu inte skett. I Trelleborg inhyser vattentornet numera

byggnadsväsende som generaldirektör och chef för

ett café och i Sundbybergs vattentorn finns en

byggnadsstyrelsen 1924–1936. Han var också slottsarkitekt

restaurang. Säffles vattentorn är idag en konsthall, och

på Stockholms slott och Drottningholm 1922–1936.

vattentornet i Hagalund hyrs sedan 20 år tillbaka av en
häxa och fungerar som ”häxhus”!

I början av 1900-talet ritade Tengbom flera vattentorn
runt om i Sverige; Askersund (1907), Katrineholm (1907),
Hässleholm (1910), Trelleborg (1911), Säffle (1911),

Askersund

Lästips: Arkitekten Ivar Tengbom av Anders Bergström

Katrineholm

Trelleborg

SÄFFLES VATTENTORN

Säffles vattentorn är uppfört efter en skiss som utfördes av

”Genom det bristfälliga sätt, på vilket Edert arbete har

Ivar Tengbom 1911. Det var emellertid inte förrän i

bedrivits, har detsamma sålunda ej på långa vägar

augusti 1913 som kommunfullmäktige beslutade att

framskridit såsom önskvärt varit, och har härigenom

vattentornet skulle byggas. Beslutet kom att överklagas,

säkerligen en dyrbar och god tid för Eder gått förlorad.”

vilket ledde till att kommunalnämnden tog saken i egna
händer. Nämnden uppdrog åt tre personer att verkställa
beslutet; ordföranden KA Svensson, stationsinspektor
Ludvig Bäärnhielm och Billerudschefen Christian

Det blev ingen förlängning av byggtiden. Cisternen
kunde som planerats fyllas med vatten i slutet av 1915.
Det 45 meter höga tornet rymde då 250 m3.

Storjohann. Den sistnämnde var ordförande i vatten-

Kostnaden för vattentornet uppgick till över 200 000

byggnadskommitén.

kronor, vilket i dåtidens penningvärde var en mycket stor

Byggnadsritningar togs fram av Gerdt Stendahl och för

investering för den lilla köpingen Säffle.

konstruktionen svarade Allmänna ingenjörsbyrån. Vatten-

I början av 1940-talet hade vattenförbrukningen i Säffle

tornets placering diskuterades flitigt. Till sist valdes platsen

ökat så mycket att den befintliga cisternen inte räckte till.

på Kungskullen, även kallad Olof Trätäljakullen.

Dessutom fanns rötskador i vattentornets tak-

I mars 1914 utsågs AB Sana i Malmö som byggentreprenör med bland annat byggmästare NG
Johansson i Säffle som underentreprenör. Sana förstod
snart att man arbetade för en krävande beställare. När
man exempelvis försökte förlänga byggtiden med några

konstruktion. Det blev därför nödvändigt att bygga om
tornets överbyggnad. Även denna gång anlitades en
välkänd arkitekt, Cyrillus Johansson, som utökade
vattencisternen och försåg tornet med en spira med en
krönande vimpel i form av en värmlandsörn.

månader svarade Christian Storjohann beskt:

Billerudschefen
Christian Storjohann

ANNAN ANVÄNDNING

Under 1940-talet fanns planer på att låta bygga en ny kyrka i
Säffle. En idé var att uppföra kyrkan på Trätäljakullen. Problemet var
bara att där stod ju redan vattentornet. Den anlitade arkitekten kom
därför med den briljanta idén att göra om tornet till kyrktorn. Han
menade att den dag man skulle behöva bygga ett nytt vattentorn
kunde man kapa av det gamla vattentornet och bygga om det till
kyrktorn. Det blev inget av dessa planer och först 1965 uppfördes en
ny kyrka som placerades strax väster om vattentornet.
År 1958 byggdes ett nytt vattentorn, placerat på Höglundakullen
väster om centrum. Det gamla vattentornet stod sedan tomt och
förföll till den grad att det 2010 togs upp på Svenska byggnadsvårdsföreningens gula lista över hotade kulturmiljöer. 2014 rustades tornet
av dess ägare, Säffle kommun. En renovering som bland annat
innebar att fasaden och fönstren renoverades, men också att flera
ton fågelträck togs bort efter de duvor som bosatt sig i tornet.
Därefter har vattentornet fungerat som en plats för möten mellan
kulturarv och samtidskonst, och här visas numera platsspecifika
installationer och utställningar. Första utställningen ägde rum 2016 då
Ingalena Klenells verk ”Forest of Säffle” visades.
Efter att utställningen öppnat gör Svenska byggnadsföreningen en
uppdatering gällande vattentornet:
”Säffle går från klarhet till klarhet när det gäller satsningen på att
använda och rusta stadens kulturarv som ett led i arbetet med att
stärka ortens identitet och öka dess attraktivitet. Resultaten av
kommunledningens målmedvetna arbete börjar bli allt mer synliga i
centrumkärnan. Det ser riktigt lovande ut.”
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