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Uppsatsen utgår i stora drag från Wolfgang Kemp's receptionsteorier för att diskutera 

arkitekten Ferdinand Bobergs bidrag till den svenska arkitekturen inom industrin under 

1800-talets andra hälft. Vattentornet vid Mosebacke i Stockholm fungerar i detta arbete som 

en utgångspunkt för att förstå Bobergs arkitekturella värdegrund och formmässiga ideologi. 

Uppsatsen ägnar också att etablera en övergripande förståelse av vattentornets plats i 

arkitekturrummet – hur vattentornet samverkar med den omedelbara miljön i både dess 

samtid och nutid. Mosebacke vattentorns återvändande till tidigare stilepoker inom 

arkitekturen diskuteras i detta arbete utifrån begreppet historicism och fungerar här som en 

central frågeställning som kontinuerligt bearbetas i uppsatsen.     

Utifrån dokumentation i form av artiklar, målningar och fotografier, som berör vattentornet 

vid Mosebacke, har det kunnat konstaterats att det välkomnades av samtiden och är än idag 

en påminnelse av den ”nya” arkitekturens frammarsch i den moderna staden.

Sökord: Ferdinand Boberg, arkitektur, Stockholm, Genius Loci, industri, historicism, plats, 
vattentorn, Mosebacke.
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INLEDNING

Den tidiga höstmorgonens krispiga luft känns frisk att andas in, trots att vi befinner oss på 

Södermalm i centrala Stockholm år 2017. Doften av fuktiga löv som har samlats längs den 

smala trottoaren på Hökens gata blandas med essensen av nybryggt kaffe från Götgatsbackens 

många frukostserveringar, fyller mig med upprymdhet och värme. Halvvägs upp för Hökens 

gata branta lutning, skymtar jag de införlivade trädens kronor på Mosebacke torg, som denna 

morgon visar upp en annan sida av sig själva än de gör en sommarmorgon.

En dag som denna, präglad av den svenska höstens egenheter, har detta torg, dess träd och 

omringande byggnader upplevt många gånger förut. Trots detta verkar rummets helhet 

välkomna och ta sig an årstidernas olikartade egenskaper, gång på gång, med bravur.

Att låta blicken vandra längs parkens omfamnande arkitektur är som en lisa för själen och 

känslan av upprymdhet sinar inte när direktseendets funktion uppfattar Mosebacke torgs egna 

vattentorn, samtidigt som den ständigt närvarande miljön engageras i periferin. Klätt i rött  

tegel står vattentornet där på höjden med byggnadens högsta topp som nästan når höstluftens 

flyktiga täcke av dimma. Detta verk, liksom många av Bobergs andra verk, skulle kunna 

uppfattas ha inslag av stilelement från tidigare redan ”avklarade” tidsepoker som ett utstuderat 

karaktärsdrag. Kan detta betraktas som en skildring av en svunnen tid, men samtidigt ses som 

en ”hjälpande hand” i steget in i en ny och ”modern” era i den svenska arkitekturens sfär?

Vattentornet vid Mosebacke i Stockholm är ett arkitektoniskt verk som inte sällan 

förekommer i översiktsverk över Stockholms bebyggelse. Vattentornet gör sig även påmind 

inom den industriella sfären för Stockholms arkitektur runt sekelskiftet men har, enligt min 

uppfattning, ej fått tillräcklig uppmärksamhet. Jag önskar att med denna undersökning kunna 

bistå med en tydligare bild över vattentornets inverkan för både ett estetiskt styrande element i  

Stockholms stadssiluett, men också hur byggnaden utifrån dess teknikalitet kom att medverka 

till ett moderniserande verktyg i staden utifrån den rådande ”industrifilosofin”.     
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Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna undersökning är att studera vattentornet på Mosebacke i 

Stockholm utifrån dess estetiska formspråk och funktion i Stockholms industrialiseringsår. I 

undersökningen kommer fokus också ägnas åt att kartlägga arkitekten Ferdinand Boberg's 

egna tolkningar och ambition att förmedla budskap och införliva en eventuell inneboende 

mening i det aktuella verket. Jag ägnar också att belysa vattentornets samverkan med den 

aktuella platsen utifrån topografiska och geografiska premisser samt redogöra hur Bobergs 

förståelse och hänsynstagande till en plats kan leda betraktarens tolkning av ett specifikt verk.

Andra verk ritade av Boberg kommer i denna undersökning också ligga till grund för att 

tydliggöra hans åstadkommande till Stockholms arkitektoniska industribyggnader. Syftet med 

ett granskande av andra byggnader av Ferdinand Boberg är att redogöra för eventuella 

förlagor till vattentornet och 

lyfta fram den eventuella röda tråd som genomsyrar arkitektens industrialiseringsbidrag. 

Följande frågeställningar ligger till grund för analysen: 

• Hur förefaller sig historicismen i vattentornets formspråk?

• Hur har Ferdinand Boberg införlivat sin arkitekturella värdegrund i vattentornet?

• Vad har den aktuella platsen för betydelse för verket och hur interagerar verket med 

dess omgivning? 

     

Material

Undersökningen kommer ta avstamp från det arkitektoniska verk ritad av Ferdinand Boberg – 

Mosebacke vattentorn. Bevarade ritningar över verkets teknikalitet kommer tillsammans med 

1896 års utgivna nummer av ”Teknisk Tidskrift” redogöra över verkets samtida praktiska 

funktion i samhället. Vidare kommer fotografier från tiden runt vattentornets tillkomst, bidra 

med en förståelse över verkets roll i stadens skiftande stadssiluett. Fotografier och målningar 

från slutet av 1800-talet kommer också fungera som en ”hjälpande hand” i syfte att belysa 
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Ferdinand Bobergs estetisering av industri-arkitekturen. Eftersom vattentornet vid Mosebacke 

ursprungligen hade funktionen att förse de boende på Mosebackehöjden med vatten, går det i 

industri-arkitekturens fotspår. En byggnadsinventering gällande Stockholms innerstads 

industrimiljöer, genomförd runt 1980-talet, kommer därför också ligga till grund för att belysa 

den stadsväxling som ägde rum vid sekelskiftet. Den aktuella platsen, Mosebacke torg, 

kommer också att utgöra en del av det empiriska material denna undersökning grundar sig i. 

Den omedelbara miljön kommer att behandlas utifrån både samtida och nutida fotografier i  

syfte att förstå vattentornets inverkan och samverkan med atmosfärens taktmässiga rörelse. 

De källor som i denna undersökning har fungerat som kunskapskällor för vidare redogörelser 

gällande Bobergs persona, har framförallt bestått av bevarade brev och reseanteckningar av 

Ferdinand Boberg själv. De teckningar, fotografier och ritningar av Mosebacke, vattentornet 

och dess omgivning, som har fungerat som en kunskapsbank i syfte att införliva en djupare 

mening i undersökningens helhet, har kunnat lokaliseras på Kungliga Biblioteket och 

Stadsarkivet i Stockholm. Institutionernas omfattande samlingar och stora utbud av material 

gällande Ferdinand Bobergs verk och Mosebacke som plats, har varit av stor betydelse för 

arbetets fortskridande. Stockholms Stadsmuseums samlingar, av främst fotografier, har också 

varit till stor nytta under arbetsprocessens gång. De ovan nämnda anteckningar bör dock 

granskas utifrån ett kritiskt perspektiv, då Boberg kan ha manipulerat det skrivna genom 

bearbetning i efterhand.               

 

Metod och teori

Analysen utgår från en arkitekturstudie koncentrerat till vattentornet på Mosebacke där det 

bakomliggande estetiska formspråket i detta industriella och tekniska åstadkommande, 

kommer att undersökas och vidare förstås i det aktuella arkitekturrummet. För att bringa 

klarhet över vattentornets samtida funktion, samt bidra till en förståelse av den aktuella tidens 

estetiska formideal gällande arkitektoniska verk, i synnerhet inom ramen för industri-

arkitektur i Stockholm, presenteras Bobergs intentioner och förutsättningar i undersökningens 

två första kapitel. Undersökningens tredje kapitel kommer emellertid engagera tolkningar av 

verket och platsen i fråga.     
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Då jag är en betraktare ”modellerad” av 2000-talets skandinaviska former och ideal samt 

ofrivilligt begränsad till min tid, kan jag av naturliga skäl inte anta skepnaden som betraktaren 

som bevittnade invigningen av vattentornet på Mosebacke i slutet av 1800-talet. Jag kan inte 

heller helt och hållet förstå en ”1800-tals-betraktares” kulturella och kontextuella 

förutsättningar eller personliga samt av samhället styrda och reglerade ideal gällande 

arkitekturens formspråk. Denna teori diskuteras utifrån konsthistorikern Michael Baxandall's 

myntade begrepp ”the period eye”, vilket kortfattat innebär, precis som begreppet antyder, 

vårt mottagande det uppfattade styrs av den aktuella period vi befinner oss i.1  

Som tidigare nämnt kommer samtida publikationer fungera som verktyg för att förstå och se 

den aktuella tiden utifrån 1890-talets premisser. De kommer således fungera som ett filter för 

att både jag och läsare lättare ska kunna orientera sig i den samtida kontexten. Genom att  

tillägna mig detta tillvägagångssätt, är målet vidare att undersöka platsens betydelse för verket  

i fråga och genom att  belysa de rumsliga förutsättningar eller eventuella restriktioner vid 

tiden då vattentornet på Mosebacke planerades och tog form, önskar jag bringa klarhet till det. 

Vid genomförandet av de så kallade in-situ observationer av vattentornet och Mosebacke, som 

är den aktuella plats för verket, kommer jag utgå från ett receptionsteoretiskt perspektiv. 

Konsthistorikern Wolfgang Kemp diskuterar betraktarens uppfattning av estetikens visuella 

karaktär och menar att ”receptionsprocessen” är uppdelad i tre övergripande faktorer som bör 

tas i beaktning. Kemp menar att samtliga konstverk, även om det är en målning, en byggnad 

eller  en installation, är tänkt att rikta sig mot en specifik betraktare. Även om denna 

betraktare är underförstådd är det ett betydande element inom den receptionsteoretiska sfären. 

Vidare bör också externa faktorer, som till exempel placering av konstverket och dess 

rumsliga förutsättningar diskuteras. För att förstå den ”osynliga” dialogen mellan 

upphovsperson och betraktare, bör dessutom konstverkets ”inneboende” visuella estetiska 

karaktär belysas.2 Dessa centrala begrepp förekommer i receptionsestetiska studier och 

kommer fungera som ledande verktyg i mina observationer av verket, men också av tidigare 

redogörelser gällande vattentornet. 

1 Michael Baxandall, Painting & Experience in fifteenth-century Italy, Oxford University Press, Oxford 1988, s. 
29-32.
2  Wolfgang Kemp,”The work of art and it's beholder: The Methodology of the Aesthetic of Reception”, The 
subject of art history: Historical Objects in Contemporary Perspective, Mark A. Cheetham (red.) m.fl., 
Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 183. 
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Det meningsskapande platsbegreppet ”genius loci”, som jag i denna undersökning ägnar 

använda mig av då jag diskuterar plats och arkitekturens harmonisering med platsens ande, 

har undersökts och kanoniserats som ett begrepp inom ramen för frågor gällande arkitektur. 

Detta romerska begrepp har kommit att få denna innebörd dels utifrån Christian Norberg-

Schulz's bok ”Genius loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, vilket i denna 

undersökning kommer få rollen som underbyggande referenshandbok för mig och läsare.3 

Platsbegreppet kommer vidare förstås som den omfamnande och närliggande miljö där både 

materiella och rumsliga aspekter ägnar att engageras, för att förstås i platsandans helhet. 

Tidigare forskning

Den forskning som har bedrivits i Ferdinand Bobergs anda är omfattande och övertäckande 

gällande både hans liv innan arkitektkarriären och under hans tid som den framgångsrika 

arkitekt han var. Det finns även en gedigen samling forskning gällande Ferdinand Boberg som 

akvarellkonstnären. Detta kapitel i Bobergs liv var främst knutet till åren efter 1915, då hans 

karriär som arkitekt fick ett abrupt slut på grund av den hårda kritik hans förslag till en lokal 

där utdelning av det årliga Nobelpriset skulle ske.4

Redan före sin död förstod Boberg att hans liv och verk skulle vara eftertraktade ämnen för 

forskning. Därför lät han donera hela arkiv med värdefullt material som idag finns att tillgå på 

Kungliga Biblioteket i Stockholm. Boberg bistod även med en egen förteckning över sina 

verk mellan åren 1890-1915. Även om denna katalog är begränsad till att endast presentera ett 

fåtal av hans verk – förmodligen de han ansåg sig mest nöjd med - bidrar den till en inbjudan 

för vidare studier för de forskare som senare kom att redogöra om hans liv.5 

Två omfattande böcker vid namn ”Ferdinand Boberg – Architect: The Complete Work” och 

”Ferdinand Boberg: Arkitekten som konstnär” av Ann Thorson Walton respektive Ulf 

Sörenson är verk som på ett tydligt tillvägagångssätt presenterar Bobergs verk, samtidigt som 

författarna införlivar Bobergs tidigare erfarenheter och tankar i de byggnader som står i fokus. 

3  Christian Norberg-Schulz,  Genius loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Academy Ed., London 
1980, s. 18.
4   Ann Thorson Walton, Ferdinand Boberg – Architect: The Complete Work, MIT Press, Cambridge 1994, s. 6 & 
13. 
5   Thorson Walton 1994, s. 6.
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Denna målande bild av Ferdinand Boberg utgör ett verktyg för att kunna läsa och tolka hans 

byggnader, vilket jag i denna undersökning har haft stor nytta av, i sökandet efter förståelsen 

av det använda formspråket i vattentornet på Mosebacke.

Fredric Bedoire, professor i arkitekturhistoria, har ägnat stor del av sitt yrkesverksamma liv åt 

arkitekturens historia i Sverige, men kanske mest centrerat kring Stockholm. År 1973 gav han 

ut boken ”Stockholms byggnader: arkitektur och stadsbild” som, dels utifrån Stockholms 

geografiska förhållanden, är uppdelad i redogörelser om innerstaden och förorten, men också 

mer specifika djupdykningar i utvalda faciliteter. Bedoire har också givit ut två böcker där 

arkitekturen fungerar som historieförmedlande verktyg genom åren. ”Den svenska 

arkitekturens historia 1000-1800” följt av ”Den svenska arkitekturens historia 1800-2000” är 

två volymer där Bedoire tar avstamp i 1000-talets arkitektur och redogör sedan över den 

svenska arkitekturens skiftningar och likheter fram till 2000-talet. Den sistnämnda 

publikationen har på ett insiktsfullt sätt bidragit till övergripande förståelse över den 

arkitektoniska kontext Boberg verkade inom. En mer intim redogörelse över Stockholms 

industriella arkitektur gör Bedoire i boken ”Industriarkitektur i Stockholms innerstad”.

Thomas Hall redogör i boken ”Huvudstad i omvandling: Stockholms planering och  

utbyggnad under 700 år” för hur staden har skiftat i karaktär och form under flera hundra år. 

Boken har bidragit till ett insiktsfullt tänkande gällande stadshistoriens mönster och nyanserat 

den nutida synen på vår huvudstad. Thomas Hall har även bistått i rollen som redaktör i boken 

”Stenstadens arkitekter: Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid  

utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850-1930”. Den forskning som bedrivits i och med 

bokens tillkomst har haft en betydande roll under detta arbetes fortskridande då den bidragit 

till en mer övergripande bakgrundshistoria om det ramverk arkitekter, samtida med Ferdinand 

Boberg, verkade inom.     

Arkitekturhistorikern Eva Eriksson gav i mitten av 1990 talet ut boken ”Moderna Stadens 

Födelse: Svensk Arkitektur 1890-1920” och har i denna undersökning bistått med en 

överblick över den så kallade jugendepoken, som bland annat arkitekten Ferdinand Boberg 

införlivade i Sveriges arkitekturskikt.

För en generell överblick gällande estetiseringen av den svenska industrisfären har även 
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samlingsverket ”Estetik och Ingenjörskonst: Den Svenska vattenkraftens arkitekturhistoria” 

tillgodogjorts i denna undersöknings fortskridande. Bokens innehåll är sammansatt av Lasse 

Brunnström, som kan tituleras som både arkitekturhistoriker samt designhistoriker. En mer 

övergripande förståelse gällande arkitekturens estetisering runt 1800-talets andra hälft har 

kunnat åstadkommas genom Erik Lundbergs volymer: ”Arkitekturens formspråk – studier  

över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling”.          

Gällande vattentornets tekniska influenser och styrande faktorer i dess estetiska utformande 

och materiella karaktär har det också bedrivits forskning beträffande Bobergs byggnader 

relaterade till industrin. Ingrid Karlberg är upphovsperson till boken ”Arkitektur och Miljö vid  

Gas- och Elverk i Stockholm 1853-1903” där hon redogör för Bobergs arkitekturinflytande på 

hans industriella byggnader. Vattentornet på Mosebacke, med sin ursprungliga funktionalitet, 

blir eventuellt initialt kategoriserad som en byggnad av industriell karaktär, därför finner jag 

Karlbergs bok i samklang med ritningar som specificerar den teknikrelaterade komponenten i 

byggnaden relevant för en vidare förståelse av de tekniska elementens eventuella 

inflytanden/påverkan i byggnaden slutgiltiga utformande. 

Forskning gällande storstadens eventuella lockelser redogörs bland annat i boken ”The 

Seduction of Place: The city in the twenty-first century”, skriven av arkitekturhistorikern 

Joseph Rykwert och redogör för den ”moderna” stadens förändringar på grund av vår 

(människans) vilja och behov av innovation. Övergripande belyser boken de positiva men 

också skrämmande följderna som kan komma i förändringarnas kölvatten. Denna bok 

kompletterar undersökningens användande och förståelse av begreppet ”genius loci” i 

avsnittet om vattentornets samverkan med arkitekturrummet. Bokens själsliga underton 

förstärker appliceringen av begreppet i fråga.    

Disposition

Kommande analys är uppdelad i tre delar. Undersökningens två första kapitel är koncentrerad 

kring Ferdinand Bobergs personliga samt yrkesmässiga bakgrund. Dessa två kapitel ägnar att 

placera vattentornet på Mosebacke i ett kulturhistoriskt sammanhang, därför diskuteras 

Bobergs intentioner och förutsättningar i andra åtaganden som senare gjort sig påminda i 
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vattentornet. Inom ramen för undersökningens två första kapitel, diskuteras också den 

skiftning som Stockholm kom att erfara under 1800-talets andra hälft – från bostad till 

industri. I analysens tredje kapitel diskuteras vattentornet utifrån fotografier tagna under både 

dess samtid och nutid. Detta kapitel bygger dessutom på genomförda in-situ observationer. 

Undersökningens disposition är tänkt att fungera i två dimensioner. Initialt en 

kunskapsbreddning  av förståelse och kontext-bildning gällande arkitekten Boberg och hans 

åtaganden som, enligt denna undersöknings premisser, har varit av betydande karaktär för 

vattentornets produktionssammanhang. Detta följs av en mer närgående studie av 

vattentornet, där de tidigare genomförda redogörelserna ligger till grund för en enhetlig 

förståelse. Slutligen kommer jag redogöra för de resultat och eventuella problem som 

frambringats och uppstått under analysens gång i en avslutande diskussion.     
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ANALYS

Arkitekten Ferdinand Boberg

Biografisk överblick

Ferdinand Boberg var ursprungligen från Falun men kom senare att bo i Norberg. Byn 

Norberg infinner sig mellan Fagersta och Alvesta och det är från denna plats Bobergs första 

minnen som barn rotar sig. Gruvsamhället i Norberg var också det ställe som kom att forma 

en del av Bobergs personliga fascination över maskiner och mekaniska kompositioner. Den 

levnadsmiljö som präglar Bobergs första år i livet var relativt begränsad till den gruvindustri 

orten i fråga var knuten till. Det ständigt närvarande dånet, röken och gnisslandet från 

brytningsprocessen i gruvan, var dock inget som Boberg menar vara ett störande element. Det 

som för den eventuella läsaren av denna text skulle kunna uppfatta som besvärande, var för 

Boberg en stimulerande aktivitet som ofta kunde förekomma under dygnets timmar.6 

Bland de bevarade bevis som finns gällande Bobergs tidiga beundran för det mekaniska och 

tekniska spelar detaljerade teckningar av sådana föremål och fordon en betydande roll. Dessa 

teckningar, som endast en fulländad maskiningenjör med konstnärliga färdigheter brukar klara 

av att verkställa, gjorde Boberg vid nio års ålder. Även om Bobergs konstnärliga prestation 

hade etablerats vid tidig ålder med hjälp av hans mor, som var en duktig tecknerska, är det 

svårt att utesluta en medfödd talang för det estetiska formspråket när kugghjul, stag och 

hydralikpumpar så prononcerat framställs på pappret av en nio-åring.7

Ytterligare en estetisk färdighet utvecklades i Bobergs unga år, närmare bestämt vid sex års 

ålder då han, denna gång med hjälp av sin äldre syster lärde sig att bemästra musikens 

harmoni. Den talang Boberg visade, övertygade hans far om att hans son skulle gå en 

organists framtid till mötes, istället för att tillbringa sitt vuxna liv i gruvans dunkel. Tanken 

om en utbildning till organist levde kvar fram till Bobergs 18-års dag, då han med sina fina 

slutbetyg från ”grundskolan”, blev erbjuden en plats på Kungliga Tekniska Högskolan i 

6 Ulf Sörenson, Ferdinand Boberg – Arkitekten som konstnär, Förlags AB Wiken, Höganäs 1992, s. 8-9. 
7 Thorson Walton 1994, s. 16.
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Stockholm.8         

Varken Ferdinand Bobergs mor eller far hade en akademisk utbildning. Bobergs mor hade 

dock arbetat som hushållerska i en familj innan giftermålet med Bobergs far. De kontakter 

hon etablerade under tiden som husmamsell kom senare att gynna familjen Boberg på ett 

arbetsmässigt plan. Ferdinand Boberg fick även (i viss mån) ekonomisk bistånd av en släkting 

under hans tidiga skolgång. Denna släkting möjliggjorde, till skillnad från sin far, vidare 

studier för Boberg och hans gensvar bestod av fina studieresultat och eleven som var lärarnas 

favorit.9 

Beträffande det mystifierande livsbejakandet Boberg verkar uppvisa, leder till intressanta 

ifrågasättanden. Detta med syfte att en maskiningenjörs mentala jag, kanske till en första 

anblick ej skulle tillåta denna drömska och romantiserande tankebana, utan istället vara allt  

mer rationell i sin tankebearbetning. De svävande och drömmande tankarna bottnar möjligtvis 

i det utpräglade skönhetssinne Boberg uppvisar sig ha, både i form av en artistisk begåvning 

och tillgivenhet till det fina i det faktiska.        

Tiden runt mitten av 1800-talet var Sveriges landsbygd i stor utsträckning ett påvert 

livssamhälle och den gryende utvandringen till Amerika, som allt mer ofta förekom bland 

invånarna, bidrog till en skiftning i samhällets gemenskap. Till skillnad från många andra som 

såg Amerika, som landet där möjligheterna frodades och framgångarna väntade runt hörnet, 

blev Stockholm denna ”drömmarnas stad” för Boberg.10 

Utbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm var en främmande stad för Ferdinand Boberg då han endast hade besökt den 

kungliga huvudstaden en gång tidigare, vilket var för 12 år sedan. Den första terminen vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm inföll under en höstmånad år 1878 för Ferdinand 

Boberg. De tidiga drömmarna som Boberg haft som barn, om att någon gång i framtiden få 

8 Thorson Walton 1994, s. 16-17. 
9 Sörenson 1992, s. 9-11.
10 Thorson Walton 1994, s. 11.
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möjlighet att utbilda sig till maskiningenjör, höll på att bli uppfyllda. Men de djupt rotade 

drömmarna tog sig en snabb vändning efter den första inledningsterminen på skolan.11 

Enligt de bevarade anteckningar, skrivna av Boberg själv, var denna tankeskiftning gällande 

de redan banade framtidsplanerna ett slags uppvaknande genom sina klasskamraters 

likasinnade principer och tankegångar gällande sina studier. Självinsikten som kom i 

kölvattnet av klasskamraternas inflytande ledde till att arkitektutbildningen istället hägrade.  

Denna utbildning hade sedan en kort tid tillbaka funnits vid Kungliga Tekniska Högskolan, 

vilket också vittnar om teknikens inflytande och betydelse i 1800-talets arkitekturkunskap.12 

Den pågående perspektivskiftning i arkitektutbildningen blir allt mer påtaglig då utbildningen 

tidigare hade ägt rum på Konstakademins byggnadsskola.13 Trots att Bobergs tidigare 

drömmar kom att mynna ut i en utbildning som arkitekt, var hans maskinintresse ej något som 

helt och hållet lades på hyllan för att aldrig mer få se dagens ljus igen. Tvärtom var 1800-

talets mitt en tid då maskinens funktion och prestation mottogs av den omgivande sfär för 

arkitekturella företeelser.

Som tidigare nämnts möjliggjordes hans tid i ”grundskolan” av en släkting till familjen ,  

medan  hans senare studier vid Kungliga Tekniska Högskolan bekostades av familjen. De få 

ekonomiska medel som familjen bistod med för att realisera Bobergs leverne och utbildning i 

Stockholm blev inte större med tiden och i anteckningar skrivna av Boberg själv framkommer 

det vid återkommande tillfällen en djup tacksamhet för det stöd han fått av sina föräldrar 

under sin studietid i Stockholm.14 

Stockholm var för Boberg till en början en främmande stad och utan nära vänner upplevde 

han en ensamhet i det metropol-liknande samhället han hade hamnat i. Vägen till begynnande 

bekantskaper fann han dock genom sin utbildning. Bland flera studenter vid Kungliga 

Tekniska Högskolan var det en studiekamrat, vars studier vid skolan befann sig i sitt slutskede 

och där en arkitektexamen väntade, som kom att influera Boberg i hans kommande studieval 

och inriktning. Denna student vid namn Isak Gustav Clason var personen som ”hjälpte” 

11 Thorson Walton 1994, s. 9 & 13.
12 Ferdinand Boberg, minnesanteckningar, L57:20:1-5, handskrifter, Kungliga Biblioteket. 
13 Sörenson 1992, s. 13. 
14 Ferdinand Boberg, ”biographica”, L57:33, Kungliga Biblioteket.  
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Boberg ta steget mot en karriär som arkitekt och som senare kom att fungera som en 

betydelsefull personlighet i Ferdinand Bobergs karriär. Den initialt beräknade studietiden på 

fyra år inom Kungliga Tekniska Högskolans väggar kom sedan att bli förlängt av ytterligare 

två års studier vid Konstakademien i Stockholm. Clason var en bidragande faktor till beslutet 

om vidare studier.15 

För en stabilitet i Stockholmslivet blev mötet med I.G Clason också betydelsefullt för Boberg 

då också denne ursprungligen kom från Dalarna. Den samhörighet att de båda 

personligheterna ”delade” ett förflutet, trots att de hade befunnit sig i skilda sociala miljöer,  

blev förmodligen en trygghetspunkt och mental stabilitet för den unge Ferdinand Boberg.16 

Bobergs eventuella önskan om att befatta sig med andra personligheter som, precis som han 

själv, tillhörde ett ”dalkarl-klientel”, blev genom den livslånga bekantskapen med den, senare 

berömda konstnären Anders Zorn, ett svar på hans önskan.17 

Inflytelserik arkitektur och Ferdinand Bobergs samhörighet

Isak Gustav Clasons inflytande på studenten Ferdinand Boberg kom att spela en betydande 

roll i hans karriärval och själsliga vision av arkitekturens uttryck och innehåll. Det var bland 

annat, tack vare Clasons förtjänst, som Boberg trodde på användandet ”äkta material”18 i sitt 

och andra arkitekters arbete. Det kan således ses som att denna kontakt med ”dalkar” Clason i 

stora drag fungerade som en mentor för Boberg, en personlighet han både kunde se upp till 

och finna stöd hos.19

Under en visit till Visby på ön Gotland, som ägde rum år 1883, fann Boberg ett intresse av att 

avbilda medeltida kyrkobyggnader. Bobergs anlag för det artistiska blev återigen bekräftat då 

han, efter instruktioner av J.A.G Acke, lärde sig att behärska etsningstekniken. Detta 

resulterade i etsningar av bland annat Visby ringmur. Under denna sommarvistelse kom också 

15 Thorson Walton 1994, s. 17. 
16 Sörenson 1992, s. 14. 
17 Thorson Walton 1994, s. 17. 
18 ”Äkta material” innefattade i stor utsträckning ett användande av tegel i byggnadskonstruktionens 

sammansättning. Oäkta fasadutsmyckningar av t.ex gips ansågs ej vara ”äkta material”. Solida konstruktioner 
som utstrålar en gedigen helhet önskades.  

19 Thorson Walton 1994, s. 19. 
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Tofta kyrka att fungera som modell i avbildningssyfte.20 Dessa medeltida byggnader ska sedan 

återkomma och ta en viss skepnad som ett eko i kommande arbeten av Boberg.

En annan fundamental bakomliggande influens och tankegång i kommande arbeten för 

Boberg är det han upplevde i Italien på den ett år långa resan runt Europa som ägde rum år 

1885. Uppehållet i Italien kanske enklast kan beskrivas som en komprimerad paradox i likhet 

med de upplevda känslorna: deprimerad tillfredsställelse. Den nedstämdhet Boberg vid 

tillfället upplevde inrättade sig i hans mentalitet vid åtanken av den aktuella arkitektoniska  

situationen i Sverige och vad han som arkitekt hade för ansvar i form av att sätta sin ”egen” 

prägel på den svenska arkitekturen. Den tillfredsställelse, eller snarare uppenbarelse som 

Boberg också kom att uppleva, mynnades ut i upptäckten av ett omfattande skrivet verk 

innehållande redogörelser av medeltida byggnadsprinciper och värderingar gällande 

materialanvändande och formspråk. Även om detta verk tog avstamp i den tidiga fransk-

gotiska arkitekturen, menar Boberg att det endast var denna tids tankemässiga 

byggnadsideologi som formade honom till den arkitekt han kom att bli och hur detta skulle 

återspeglas i hans verk.21 

En annan inspiratör, som för Ferdinand Boberg bidrog med både själslig och karriärrelaterad 

eggelse var hans fru, Anna Boberg. Att paret utstrålade kärlek och hängivelse för varandra 

framgår av minnesanteckningar utförda av både Ferdinand och Anna. Den trygghetspunkt i 

livet Anna Boberg verkade vara för Ferdinand Boberg visar sig bland annat i en reseskildring 

av Boberg själv. I skildringen av de många resor paret gemensamt gjorde förklarar han, i en 

kort och koncis inledning, sin kärlek och tacksamhet gentemot Anna. Vidare skriver Boberg 

hur innehållslöst och beklagligt hans liv skulle ha varit utan henne vid sin sida.22 

20 Sörenson 1992, s. 19. 
21 Thorson Walton 1994, s. 19-21. 
22 Ferdinand Boberg, Illustrerade Reseminnen, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1935, s. 6. 
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Bild 1. Ferdinand Boberg, Visby 
Ringmur, etsning, 1883



Anna Bobergs far, Fredrik Wilhelm Scholander, kom också att influera Bobergs tankemässiga 

hänförande till ett användande av äkta material i byggnaderna han senare åtog sig. Trots det 

faktum att Boberg endast hann träffa sin svärfar en gång, hade han gjort ett avtryck hos 

honom. Scholander var inte bara Bobergs svärfar, han var också sekreterare för 

Konstakademin i Stockholm samtidigt som han var en framstående arkitekt under 1800-talet i  

Sverige. Ett av hans mest betydelsefulla verk kom att bli Tekniska högskolan i Stockholm, där 

arkitektutbildningen senare skulle komma att undervisas. Den ironi som kan tyckas framstå, i 

och med utbildningens förflyttande från Konstakademin till läroverket han själv hade bidragit 

med - Tekniska Högskolan, är att Scholander, efter flytten, förlorade byggnadsritandets 

tjusning eftersom användandet av äkta material ej förekom inom det nya läroverkets väggar. 23 

Ferdinand Bobergs senare val och tankegångar gällande användande av äkta material och 

viljan att bistå med ett nytänkande arkitektoniskt tillvägagångssätt i den svenska arkitekturen,  

kan mycket väl ha grundats i Scholanders ideologiska banor. Scholanders förtvivlan över 

arkitektutbildningens förflyttande till Tekniska högskolan, vilket resulterade i de tidigare 

nämnda materialbegränsningarna, speglas också i den frustration och ängslan Boberg visade 

upp under sin första resa runt Europa – förtvivlan att inte finna sin väg som arkitekt och inte 

lyckats upprätthålla sitt yrkesansvar.

       

Stadsväxlingen – från bostad till industri

Ett industriellt åstadkommande 

Sommaren 1893 var ett betydelsefullt år för Ferdinand Boberg, framförallt eftersom 

världsutställningen i Chicago inföll sig under denna sommar. Även om Boberg själv inte var 

aktivt deltagande med ett eget bidrag till utställningen, gynnades han av omständigheterna 

kring evenemanget. Som tidigare nämt i denna undersökning, var Boberg både fascinerad och 

till viss del införstådd i arkitekturens tekniska aspekter. Ett signum för den amerikanska 

arkitekturen under 1800-talet var att den tenderade att växa på höjden istället för på bredden. 

Skyskraporna i Amerika innefattade också den nya hiss-tekniken, vilket gjorde det möjligt att 

förflytta sig mellan husens många våningsplan. I och med skrapornas höga konstruktioner 

23 Sörenson 1992, s. 16-17. 
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krävdes också att en en annan byggnadsteknik tillämpades. Denna teknik kom att resultera i 

ett förflyttande av byggnadens bärande element från dess väggar till stålbommar inuti 

huskroppen.24 

Under sommaren då världsutställningen i Chicago ägde rum, fick Boberg möjligheten att 

engagera sig i det arbete den amerikanska arkitekten, Louis Sullivan hade tillägnat. Sullivan 

var en pionjär

inom området för den nya konstruktionsmässiga byggnadstekniken för skyskraporna i 

Amerika. Han hade också ett utpräglat användande av ornamentik i sin arkitektur – vilket 

Boberg också fick ta del av under tiden i Sullivans kontor.25 Sullivan var också arkitekten, 

vars bidrag till utställningen i Chicago utmärkte sig från resten av de andra bidragen. Hans 

”Transportation Building” frångick från 1800-talets byggnadsideal och saknade egentligen en 

direkt härkomst. En helt egen identitet i 1800-talets byggnadskonst kom att presenteras på 

denna utställning och Boberg, som också strävade efter att uppnå ett relativt självständigt 

tänkande i sin arkitektoniska formsättning, måste ha funnit denna ”vågade” arkitektur 

sinnesstimulerande då inspiration från Sullivans tankegångar återkommer i senare 

arkitekturella åtaganden av Boberg.26

        

24 Sörenson 1992, s. 78-81.
25 Leonard K. Eaton, American Architecture Comes of Age: European Reaction to H.H. Richardson and Louis  

Sullivan, MIT Press, Cambridge 1972, s. 159. 
26 Thorson Walton 1994, s. 32-33.
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Bild 2. Louis Henry Sullivan, Transportation Hall, 
fotografi,1893.



Världsutställningen i Chicago år 1893 satte som sagt sina spår hos Ferdinand Boberg, ett 

direkt bevis på Chicagos och framförallt Sullivans inverkan på honom gör sig påmind i 

Bobergs bidrag till Stockholmsutställningen, som ägde rum år 1897. Bobergs bidrag till 

utställningens industrihall kom att bli det vinnande förslaget.27 Precis som Sullivans bidrag till 

utställningen i Chicago var Bobergs Industrihall något nytänkande och tidigare ej beskådat i 

svenskt arkitektur. Industrihallen skulle nog inte beskrivas som ett lågmält och sofistikerat 

bygge, snarare som ett modifierat fantasi-tempel med överdådig ornamentik. På avstånd tar 

Industrihallen nästan form som en bröllopstårta, med de dubbla kupolerna och vad som nästan 

kan efterlikna en kungakrona på kupolens topp. Huvudingångens framhävande portal är också 

i likhet med Sullivans djupingivande portal.

Trots Industrihallens omfattande storlek, vars siluett under utställningens pågående ej gick att 

ta miste på, hade Boberg visat ett hänsynstagande till platsens miljö och låtit byggnadens 

arkitektoniska premisser korrespondera med topografin i syfte att besökarna skulle uppleva 

arkitekturens fulla potential.28 Detta uppnådde Boberg dels med hjälp av att han skapade en 

känsla av ”utomhus-fast-inomhus”. Små trädgårdar och blomsterprydda innergårdar förstärkte 

Industrihallens orientaliska influenser.

Boberg engagerade sig i arbeten som löpte parallellt med varandra. Till dessa åtaganden bör 

bland annat Lilla Värtan Gasverk nämnas. Gasverket som näst intill efterliknade ett mindre 

industrisamhälle infann sig utanför Stockholms stadskärna och byggdes fram i flera faser där 

Gasklockan ingick i första fasen som pågick under åren 1890 – 1896/97. Det lilla 

27 Thorson Walton 1994, s. 35. 
28 Thorson Walton 1994, s. 35. 
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Bild 3. Ferdinand Boberg, Industrihallen, fotografi, 
1897.



industrisamhället stod klart runt sekelskiftet år 1900.29 Verkstadsindustrin var dock den 

främsta industriverksamheten inom Stockholms innerstad runt 1800-talets mitt, men runt 

1800-talets slut blomstrade de kommunaltekniska anläggningarna.30 Det var inom denna 

industri-kategori Boberg verkade och det var bland annat med hans ”nytto-tekniska” bidrag 

staden kom att genomgå en moderniserande förändring – stadsväxling med betoning på 

industrianläggningar. Bobergs elektricitetsverk i Stockholms är också ett bidrag präglat av 

inovationens vindar. Världen hade välkomnat glödlampan och för att nyttja dess funktion samt 

andra elektricitet-krävande ting behövdes närliggande generatorer.31 

Stadssiluettens skiftningar

Vattentornet och dess samverkan med arkitekturrummet

År 1895 hade arkitekten Ferdinand Boberg redan åtagit sig ett antal byggnadsprojekt. Till 

detta hör det ovan nämnda elektricitetsverket i Stockholm samt pågående planeringsarbeten 

gällande Gasverket i Lilla Värtan. Ett besök till världsutställningen i Chicago där kontakter  

med världsledande arkitekter hade skapats och inspiration hade frodats, var också meriterande 

företeelser Boberg som arkitekt förmodligen kunde finna stöd i. Vad som väntade var 

Stockholmsutställningen 1897, där han själv skulle få äran att bistå med ”attraktionens” 

huvudbyggnad. Strax innan seklets slut, just 1895, i en tid av de kommunaltekniska 

anläggningarnas födelse, initierades också arbetet med vattentornet vid Mosebacke i 

29 Thorson Walton 1994, s. 122.
30 Stockholms stadsmuseum, Industrimiljöer i Stockholm: Innerstaden, Byggnadsinventering av Stockholm 

stadsmuseum 1979-1980, s. 11-12.  
31 Sörenson 1992, s. 64. 
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Bild 4. Ferdinand Boberg, Värtagasverket: 
Gasklockan, teckning, 1890.



Stockholm. 

          

Arbetet med Mosebacke vattentorn initierades 1895 av Stockholm Stad och stod sedan klart 

1896. Ferdinand Boberg ansvarade för hur vattentornet och det tillhörande pumphusets fasad 

skulle se ut, även tornets planer ritades av Boberg.32 

Bobergs, nu bortgångna, svärfar hade förmodligen varit stolt över det kontinuerliga 

användandet av äkta material, som återfinns i tidigare verk av Boberg. Ett sådant exempel är 

Gasverket i Lilla Värtan, men även i vattentornet vid Mosebacke kan detta tillägnande 

uppfattas. Det röda Haga-teglet kanske också är det första karakteriserande drag i byggnadens 

estetiska utförande, följt av ett bestämmande av betraktaren att det är ett torn. Tornet är inte  

cirkelformat i den bemärkelsen att den har mjuka och rundade kanter, byggnadens åtta 

”avhuggna” sidor presenterar istället tornet som en regelbunden oktagon. Gällande den 

estetiska presentationen i ”oktagontornets” fasad berättar byggnadens ”krona” om en 

införlivad balustrad med åtta förhöjda utsmyckningar i anslutning till tornets kontinuerliga 

vinklar. Dessa utsmyckningar gör sig också påminda under fasadens blindfönster, fast denna 

32 Sörenson 1992, s. 93. 
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Bild 5. Ferdinand Boberg, 
Mosebacke Vattentorn,               
teckning, 1895.

Bild 6. Ferdinand Boberg, 
MosebackeVattentorn, sektionsritning, 

1895.



gång vända åt andra hållet och i mindre skala. Denna utsmyckning gör sig även synlig i Lilla 

Värtans Gasklocka (se bild 4).  Andra material som också kan placeras inom kategorin för 

äkta material och som gör sig påminda i byggnadens exteriör är granit och kalksten. Dessa 

naturstenar skapar en färgskiftning i fasadens kulörer, i mötet med den röda tegelstenen och 

den ljusa naturstenen. Tillgodogörandet av naturstenen gör sig främst påmind i tornets 

rusticerade bas där släthuggen kvadersten är införlivad. Pumphuset, som utgör en form av 

platå för tornet att vila på, är dock försedd med råhuggen kvadersten som ett karakteriserande 

element. Ovanför tornets rusticering och ”insprängd” i pumphusets råhuggna kvadersten finns 

dessutom spröjsade rundbågade fönster. 

Bobergs förtvivlan att inte lyckas åstadkomma en egen idé och tankegång i sin arkitektur, som 

tidigare diskuterats, är i denna byggnad ej närvarande. Precis som Sullivans utställningsbidrag 

till Chicago-utställningen ett par år tidigare, talade Bobergs vattentorn också ett främmande 

språk i dess estetiska utförande. Ett främmande språk som samtidigt upplevdes som ett 

arkitektoniskt mästerverk. Det mönsteringivande murade teglet och andra detaljrika 

utsmyckningar i fasaden ifrågasattes dock av bland annat en insändare till tidningen ”Teknisk 

Tidskrift” då denne ansåg att det var onödigt vackert, eftersom tornet ej så ofta skulle 

betraktas i närbild, utan för det mesta på avstånd.33 

Kanske var detta viljesteg i jakten på en egen stil i sin arkitektur ett föredöme för den nya 

arkitekturen och även om Boberg fann inspiration i tidigare erfarenheter och andra stilar är 

hans omvandlande av detaljer unikt. En fast beslutsamhet att använda ”äkta material”, precis  

som i de medeltida byggnader han tidigare hade studerat, i kombination av ett fantasifullt  

omvandlande av redan djupt rotade formattribut var kanske en bidragande faktor i den 

positivitet hans vattentorn kom att förknippas med. 

Trots den estetiska frihet i byggnadens utförande var Boberg dock införstådd i det faktum att 

”anläggningen” skulle inneha funktionen som vattentorn. Detta förde med sig ett visst 

hänsynstagande och funktionalitetstänk i skapandeprocessen. Som tidigare nämnt, vilade det 

32 meter höga tornet på en bas som var sammankopplad med pumphuset. Innanför 

pumphusets väggar huserade de gasdrivna motorerna som lät vattnet pumpas upp till tornets 

33 Teknisk Tidskrift, nr 8, 1896, s. 18, signum: 72 Ay Fol, Kungliga Biblioteket. 
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tank. Tanken rymde i sin tur drygt 100.000 liter vatten. Sektionsritningen och genomskärning 

av vattentornet (bild 6), ritad av Boberg själv, vittnar om den 9-åriga Ferdinand Boberg's 

fortsatta fascination för teknikaliteter och mekaniska anordningar.34 Tornets egna höjd, med 

hjälp av Mosebackes höga placering, kom vattentornet också att bli ett karakteriserande inslag 

i Stockholms siluett, bland annat i fotografier och målningar skapade efter vattentornets 

tillkomst. Den skiftning i stadens siluett som kom i vattentornets kölvatten kan diskuteras 

utifrån olika perspektiv. I detta fall har framförallt två olika perspektiv lyfts fram. Dessa två 

perspektiv är hur vattentornet kan tolkas och uppfattas på avstånd, sett från vattnet, respektive 

på nära håll, sett vid Mosebacke torg.

Joseph Rykwert klargör att en byggnads stil kan avläsas i byggnads yttre, i den visuella ytan 

av en byggnad där utsmyckningar kan vara betydande verktyg för att kartlägga en specifik 

stil. Byggnadens rumsliga materialitet och planlösning är således inget som tas hänsyn till i  

fråga om stil.35 Denna tankegång engageras i vattentornet då det var Bobergs stilmässiga 

vision som presenterades utifrån teknikalitetens premisser och ”måsten”, för att anläggningen 

skulle fungera utifrån dess tänkta syfte. Vad som dock är intressant att diskutera och som 

utmärker sig i tornets stil, är om Boberg eventuellt har förstärkt anläggningens ”måsten” och 

utnyttjat dem. Detta kanske uppfattas som ett ”anklagande”, men genom att lyssna på 

34 Ritningen är omarbetad för att lättare kunna införlivas i tidskriften ”Teknisk Tidskrift”. Ursprungligen är 
denna sammansatta bild två separata ritningar i större skala. Originalritningarna finns arkiverade i  
Stockholms Stadsarkiv med inventarienummer: NS 40:1 (A) 694-767.  

35 Jospeh Rykwert, The Seduction of Place, Weidenfeld & Nicolson, London 2000, s. 103.
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Bild 7. Simon Lundborg Eman, 
Mosebacke Vattentorn med Kastellet i 

förgrunden, fotografi, 2017.

 Bild 8. Carl Johan Gimberg, Utsikt 
från Mosebacketorg 8 mot öster, 

fotografi, 1896.



insändaren till Teknisk Tidskrift och faktiskt ta ett steg bakåt för att betrakta verket på avstånd 

kan detta ”utpekande” förhoppningsvis förstås. På avstånd blir uttrycket av vattentornet en 

romantiserad spegling av en tid som varit. Vid synen av tornet från kajen vid Gröna Lunds 

parkeringsplats förstärks den historiska bemärkelsen av ”torn”, som fanns i syfte att försvara 

och beskydda. Ett styrande element i denna tolkning av vattentornet från detta perspektiv är 

det som oundvikligen registreras i blickfånget - Kastellet på Kastellholmen, vars torn näst 

intill skulle kunna vara en projektion av vattentornet vid Mosebacke, om det inte vore så att  

denna byggnads tillkomst rotar sig i 1600-talets andra hälft.

Den medeltidsromantiska anda tornet har förstärks således från detta perspektiv, i förhållande 

till yttre och rumsliga faktorer, som i detta fall utgörs av Kastellet. Även om det tidigare 

framgått att Boberg influerades av bland annat medeltida byggnationer från Visby och det 

fransk-gotiska detaljhantverk i natursten kan vi som betraktare idag ej fastställa intentionen att  

presentera vattentornet som ett medeltida försvarstorn eftersom samtidens rumsliga premisser 

har skiftat. Kastellet kan dock, återigen, få engageras i denna tolkning som ett ledande ljus i 

mörkret, då det, redan vid vattentornets invigning, hade välkomnats av Stockholms stadsrum. 

Kemp menar att detta således kan bekräfta tornets samtidspresentation och samtidigt förstå 

utifrån nutidens sammanförande.36 Insändaren till Teknisk Tidskrift 1896, som tidigare 

diskuterats, menade att vattentornet för det mesta skulle betraktas på avstånd och att det 

omfattande detaljarbetet i tornets fasad ej skulle komma betraktaren till gagn. Om vi återigen 

vänder oss till Kemp menar han att ett konstverks inre faktorer kan etablera en dialog med 

betraktaren men också dess omgivning. Även om dialogen är oregelbunden kan den hjälpa 

betraktaren att infinna sig i ”rätt” sinnesstämning och kontextuella förutsättningar.37 Kanske 

hade insändaren en poäng i sitt påstående, ett påstående som Boberg eventuellt kan ha 

uppskattat. Positioneringen av betraktaren till konstverket i fråga är av betydande vikt menar 

Kemp. Detta för att uppnå den tänkta ”effekt” och mening. Att betrakta vattentornet på 

avstånd i samråd med intima observationer, var kanske Bobergs önskan, för att förstå 

sammansättningens helhet.38 

Denna tolkning behöver emellertid ej vara isolerad från andra möjliga tolkningar. Utifrån 

Kemp's receptionsestetiska teorier gäller det för betraktaren att fylla de eventuella tomrum 

36 Kemp 1998, s. 185. 
37 Kemp 1998, s. 186. 
38 Kemp 1998, s. 187. 
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konstverket i fråga tenderar att efterlämna.39 Den asymmetriska dialogen mellan verket och 

dess tänkta mottagare, kanaliserad via upphovspersonen, är tänkt att leda betraktaren men som 

sedan själv behöver engagera sitt intellekt i syfte att tillintetgöra dess vakuum. Med tanke på 

att det arkitekturella språket i vattentornet var ”nytt” för samtidens diskurs, kanske denna 

frispråkiga tolkningsprocess svarar mot Bobergs ”formspråkslösa” komposition, som dock 

senare kom att rubriceras som en eventuell framtidsinvit till den nya arkitekturen. 

Christian Norberg-Schulz diskuterar i boken ”Genius Loci: Towards a Phenomenology of  

Architecture”, företeelser som plats40 och platsens struktur. Utifrån Norberg-Schulz 

resonemang skulle vi kunna anse att den rumsliga platsen, eller miljön, vattentornet på 

Mosebacke infinner sig i är omfamnad av storstadsfenomenets rumsliga sfär. Platsens 

karaktär, som Norberg-Schulz menar är bestämd av hur miljön framställs - under vilka 

rådande premisser och förutsättningar, i detta fall, stadsmiljön är ”framställd”. Vattentornets  

omedelbara strukturella miljö skulle således befästas i anslutande byggnaders karakteristiska 

utföranden i kombination av grönskande träd och park som tillsammans kan ta formen som en 

stadsoas. Det är med andra ord platsen i sin helhet som bestämmer miljöns karaktär, vilket 

bland annat grundar sig i kringliggande byggnaders färgsättning och formspråk samt 

materiella strukturer.41 

Vidare menar Norberg-Schulz att olikartade aktiviteter kan komma att kräva en varierande 

miljö, vilket stadsrummet på ett tydligt sätt visar.42 För att göra detta påstående något tydligare 

kan vi exemplifiera dessa tankar i en båthamns karaktärsbestämda plats. Båthamnens plats - 

eller miljö, bör till exempel införlivas i närheten av vattnet och erbjuda förtöjningsmöjligheter  

för båtarna. Även yta och praktiska båtrelaterade funktionaliteter bör finnas för att just denna 

plats kan möjliggöra de tänkta handlingarna. För att förstå vattentornet och Mosebacke utifrån 

dessa resonemang kan vi använda oss av exemplet med båthamnen, men på samma gång se 

det utifrån ett annat perspektiv. Istället för att båthamnens lokation och miljö, till viss del, är 

kontrollerad av vattnets infinnande är vattentornet funktion ett hänsynstagande till  

39 Kemp 1998, s. 188. 
40 Begreppet ”plats” förstås i detta avseende som den aktuella miljö eller omgivning. Termen bör således ej  

förstås som motsvarigheten till ”lokation”. En tydligare förståelse kan frambringas genom att sammanföra 
begreppen ”atmosfär” och ”karaktär”. Atmosfärens karaktär tillskriver således ”plats”.    

41 Norberg-Schulz 1980, s. 6. 
42 Norberg-Schulz 1980, s. 8. 
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platsstrukturens topografiska angelägenheter – det vill säga, ett möjliggörande för 

vattentillförsel för människorna på ”höjden”. I båda dessa fall har dock ett hänsynstagande till  

platsernas karaktär tagits – människan har fått rätta sig efter naturens anda.

Karaktären, det vill säga hur de tredimensionella införlivade ting ter sig är enligt Norberg-

Schulz en viktig pusselbit för att fullständigt förstå en plats inneboende ”ande” - genius loci.43 

Inom ramen för tredimensionella ting, finner vi bland annat byggnader och vegetation och 

eftersom vi i detta fall undersöker stadsrummets olika miljöer, som i stora drag domineras av 

just byggnader, är det byggnadernas karaktär, det vill säga hur de är konstruerade och 

presenterade, som till viss del utgör platsen. Detta styrs i sin tur av det tekniska verkställandet 

av byggnaden som Norberg-Schulz menar manifesterar platsens karaktär.44 Ovan diskuteras 

vattentornets formspråk och estetiska framställning som något nytt och modernt för dess 

samtid. Detta ”moderna” formspråk skulle kunna ha rubbat platsens karaktär, då mycket av 

den bebyggelse vi ser idag, redan fanns vid Mosebacke torg innan vattentornet inrättades, men 

genom ett hänsynstagande och en förståelse av topografiska inslag svarar vattentornet till 

platsens genius loci och i viss mån tillskriver platsen en ”ny” identitet. Norberg-Schulz 

hänvisar till Heidegger, som menar att byggnadens förmåga att både föreställa och gestalta 

bidrar till en homogen fullständighet som Mosebacke kan tänkas ha tilldelats i och med 

vattentornets inrättande. Även om vattentornet kom att bidra till en skiftning i platsens 

struktur menar Norberg-Schulz att det inte behöver betyda att platsens ande (genius loci) 

ödeläggs, han anser istället att föränderligheten är en naturlig utväg.45 

Sedan året då vattentornet stod klart, fram till idag, har Mosebacke torg genomgått 

förändringar som kan tänkas ha ett inflytande på dess genius loci. Detta ”inflytande” 

diskuteras i detta fall utan någon värdering och lämnas istället åt betraktaren och ”kännaren” 

att avgöra. Vad som dock kan konstateras är att dagens Mosebacke torg ej tar samma form 

som tiden för vattentornets uppförande gjorde. Vad som kan diskuteras, utifrån detta 

perspektiv, är hur vattentornet interagerar med den omedelbara bebyggelsen 120 år efter dess 

samtida atmosfäriska karaktär.

Fotografiet (se bild 8) är taget runt samma år som vattentornet vid Mosebacke färdigställdes, 

43 Norberg-Schulz 1980, s. 10. 
44 Norberg-Schulz 1980, s. 15–16. 
45 Norberg-Schulz 1980, s. 18. 
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och vad det samtida arkitekturrummet berättar är att en mer lågmäld och diskret bebyggelse 

var vad Mosebacke torg initialt hade skådat. Den mindre byggnaden till höger om 

vattentornet, med  byggnadsåret 1779 ingjutet i fasaden, bevisar detta påstående. I fotografiets 

nedre högerhörn finner vi också äldre träkåkar som under det tidiga 1900-talet kom att 

ersättas av en större bostadsfastighet. Precis som träkåkarna blev byggnaden till höger om 

vattentornet också ersatt av ett flervånigt bostadshus. Byggnaden till vänster om vattentornet 

har dock fått stå kvar och även den byggnad där Södra Teatern infinner sig. Även den anlagda 

park nedanför vattentornet har kommit att genomgå mindre förändringar sedan detta fotografi 

togs. 

En fundamental skiftning i arkitekturrummet sedan året då vattentornet stod färdigt och idag,  

är den rymd vattentornet fick äran att åtnjuta sig tack vare (eller på bekostnad av) de mindre 

byggnadernas lågmälda karaktär. Idag är så ej fallet då vattentornet (fortfarande) får triumfera 

med sin höjd, men  dela ”rummet” med nytillkomna höga byggnader. Trots denna stora 

skiftning i platsens karaktär, existerar fortfarande genius loci.  Norberg-Schulz menar att när 

vi definierar en plats där människan har kommit att prägla den, finns det huvudsakligen tre 

olika huvudkategorier beträffande vårt arkitekturella åstadkommande. Även om dessa 

kategorier oftast inte förekommer i renodlad form diskuterar han dem utifrån ”romantisk”, 

”kosmisk” och ”klassisk” arkitektur och när vi talar om Mosebacke torg, men framförallt 

vattentornet och de två ”nytillkomna” byggnaderna som ovan diskuterats, skulle vi kunna 

applicera den ”romantiska arkitekturen” på dessa byggnader. Norberg-Schulz menar att denna 

arkitektur är varierad och ej  förutsägbar i sitt utförande, inte sällan framställs den också som 

uttrycksfull genom ett avståndstagande från enkla och regelbundna former. Vidare menar 

Norberg-Schulz att den ”romantiska arkitekturen” finner sitt sanna ”jag” i den medeltida 

stadsarkitekturen där framförallt de organiska formerna i tornen är en bidragande faktor.46

Det hänsynstagande som både vattentornet visade de äldre byggnaderna och som de senare 

tillkomna bostadshusen i sin tur visade vattentornet och resten av arkitekturrummet kan vara 

en bidragande faktor till bevarandet av platsens ande; genius loci. Bobergs 

medeltidsinspirerade torn kan antas förekomma i en viss skepnad i de nya bostadshusen, 

precis som en viss skepnad av Mosebackes tidigare bebyggelse återfinns i vattentornet. 

46 Norberg-Schulz 1980, s. 69-70. 
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Återvändandet till äldre epoker i kombination av nytänkande aspekter, kan i detta fall ses som 

ett bevarande, men samtidigt en utveckling av stadsrummets arkitektur och platsens ande .      

Mosebacke och vattentornets inflytande & välkomnande i stadsrummet 

Som tidigare diskuterat kom införandet av vattentornet vid Mosebacke att påverka stadens 

siluett, vilket tydligast kan förstås vid studier av målningar och fotografier skapade innan, 

respektive, efter det att vattentornet infann sig på Södermalm i Stockholm. Målningen från 

1866 av Christian Fredrik Svensson (bild 11) är målat från Kastellholmen med Stockholms 

inlopp och Södermalms höjder som primära motiv. För att göra detta ännu tydligare kan vi 

föreställa oss att Kastellet, (se bild 7), befinner sig bakom oss, när vi betraktar denna målning. 

Även om stadsrummet har erfarit omfattande estetiska förändringar sedan 1800-talets mitt, 

fram till idag, skulle förmodligen både en orienterad och oerfaren ”Stockholmskännare” 

förmå sig att dra den slutsats att denna målnings motiv föreställer Stadsgården och Söder. 

Målningen är gjord ca 30 år innan dess att vattentornet fick skåda vyn från söders höjder och 

kanske är det Katarina kyrka som både bidrar till igenkänning och bekräftande av det faktiska 

motivet. Mosebacke vattentorn skulle eventuellt anses som en förändring av betydande 
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Bild 9. Simon Lundborg Eman, 
bostadshus som ersatte 1700-tals 
huset, fotografi, 2017.

Bild 10. Simon Lundborg Eman, 
bostadshus som ersatte träkåkarna, 
fotografi, 2017. 



karaktär, då det, inte sällan, gör sig påmind om sin närvaro i stadens famn – både på avstånd 

och nära håll. Ovan diskuteras olika betraktarperspektiv som betraktaren av staden och 

framförallt av vattentornet vid Mosebacke kan tänkas åtnjuta. Christian Fredrik Svenssons 

målning berättar om ett av dessa perspektiv, även fotografiet taget från Djurgården (bild 7) 

berättar om ett liknande perspektiv. Den väsentliga skillnaden är eventuellt att vattentornet vid  

Mosebacke lyser med sin frånvaro i det ena verket.   

1800-talets andra hälft i Sverige var, som ovan diskuterat, en tid präglad av industriella 

innovationer i form av kommunaltekniska anläggningar, och det moderniserande 1800-talets 

svenska industri skulle, ur ett retrospektiv, kunna förmodas ha engagerat många läsare av 

samtidens dagstidningar. Den 11e juni 1896, samma år som Vattentornet vid Mosebacke stod 

klart, skriver dagstidningen ”Aftonbladet” om en anordnad, guidad rundtur i Stockholm för 

utländska polytekniska entusiaster, där Mosebacke Vattentorn är ett givet besöksmål.47 

Artikeln ger oss en förståelse av hur värdefull den industriella arkitekturens anläggningar var 

för Stockholm under denna tid när vi närmare undersöker artikelns framläggande. 

Nedanstående citat tagen ur samma artikel kan delvis verifiera detta påstående:

47 Svenska Dagstidningar, https://tidningar.kb.se/4112678/1896-06-11/edition/0/part/1/page/2/?q=mosebacke
%20vattentornet&from=1896-01-01&to=1896-12-31 (2017-12-21).
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 Bild 11. Christian Fredrik Svensson, Utsikt från 
Kastellholmen över Stadsgården och Söder, 

oljemålning, 1866.



    

Relativt ingående redogörelser gällande vattentornets tekniska funktion och estetiska uttryck 

publiceras också i Stockholms dagstidningar runt tiden för invigningen av vattentornet. Den 

16e maj 1896 publicerar ”Dagens Nyheter” en notis gällande Mosebacke torgs förfallna 

trädgård, men i och med vattentornets förverkligande, rustades även parken upp och tack vare 

detta fick torget liv på nytt, menade skribenten.48 Gällande en mer ingående beskrivning av 

vattentornet, publicerar ”Dagens Nyheter”, ca tre månader senare, en artikel där Mosebacke 

Vattentorn rubriceras som Stockholms högsta utsiktspunkt, följt av en beskrivning över dess 

teknikaliteter.49 Även ”Svenska Dagbladet” publicerade, månaden efter, en artikel om 

vattentornets utförande och dess tekniska företeelser.50 Dessa artiklar andas positivitet, 

förväntan och entusiasm gällande industrins moderniteter, men också specifikt för 

vattentornet och dess inverkan i staden. Kanske är insändaren till ”Svenska Dagbladet” den 

14e juni 1900 en direkt kärleksförklaring till Mosebackes Vattentron, då den blir varmt 

omfamnad av komplimanger och värme.51

48 Svenska Dagstidningar, https://tidningar.kb.se/8224221/1896-05-16/edition/0A/part/1/page/1/?q=mosebacke
%20vattentornet&from=1896-01-01&to=1896-12-31 (2017-12-21).

49 Svenska Dagstidningar, https://tidningar.kb.se/8224221/1896-08-12/edition/0/part/1/page/2/?q=mosebacke
%20vattentornet&from=1896-01-01&to=1896-12-31 (2017-12-21).

50 Svenska Dagstidningar, https://tidningar.kb.se/1767385/1896-09-29/edition/0/part/1/page/2/?q=mosebacke
%20vattentornet&from=1896-01-01&to=1896-12-31 (2017-12-21).

51 Svenska Dagstidningar, https://tidningar.kb.se/1767385/1900-06-14/edition/0/part/1/page/4/?q=mosebacke
%20vattentorn&from=1900-01-01&to=1900-12-31 (2017-12-21).
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Bild 12. Bernhard Franke & Co.'s Förlag, Vy 
af Mosebacke, vykort, 1900.

Bild 13. Olof Ågren, Utsikt över 
Mosebacketorg, målning på duk, 1928.

“... under några dagar bese... industriella 

anläggningar, förnämligare byggnadsverk och 

öfriga sevärdheter .” 

- Aftonbladet 1896-06-11



En välkomnande famn av vattentornets införlivande kan också läsas av i diverse fototryck och 

målningar. Samma år som ovanstående artikel publicerades i Svenska Dagbladet, återfinns 

också vykort från Stockholm och Södermalm. Vykortet ovan (bild 12) med ett 

hälsningsmeddelande är daterat till år 1903 och motivet är Södermalm, sett från Gamla Stan. 

Katarina kyrka, vars karakteristiska siluett, skymtar ovanför de gröna trädkronorna – något vi 

känner igen från Christian Fredrik Svenssons oljemålning från 1866 (bild 11). Även 

Katarinahissen, som infinner sig i vykortets högra hörn, har nu byggts och förverkligats. En 

annan byggnad, vars höjd och storlek, lockar blicken till vykortets centrala del är vattentornet 

vid Mosebacke. Att Ferdinand Bobergs vattentorn kom att få bli en symbol för bilden av 

Stockholm är ännu ett styrkande bevis på det varma mottagandet vattentornet kom att få. Olof 

Ågrens målning från 1928 påminner om det svartvita fotografiet från 1896 (bild 8) och precis 

som i fotografiet får vattentornet en central roll i målningens motiv. Olof Ågren låter de 

höstliknande kulörerna i målningen bli en sammansatt helhet både med miljön, vattentornet  

och den omedelbara arkitekturen. Den harmoni och införlivade enhetlighet kan således tolkas 

som ännu en tillmötesgående inställning till vattentornets fortsatta existens, men framförallt  

på grund av det faktum att vattentornet överhuvudtaget framställs i målningar som en 

representation av Stockholms stadsbild.    
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Ferdinand Boberg har under sin yrkesverksamma karriär som arkitekt kommit att bli inskriven 

i historieböckerna och blivit erkänd som en av Sveriges främsta arkitekter. Bobergs tidiga 

intresse för mekaniska anordningar och den uppvisade förkärleken för medeltida 

byggnadsideologier har framförallt gjort sig påminda i 1800-talets industriarkitektur i Sverige. 

En ”rättvis” förståelse över Bobergs arkitekturella utveckling bör eventuellt ej vinklas utifrån 

ett tidskronologiskt perspektiv. En förklaring till detta är att hans byggnader ej är en direkt 

”utveckling” av hans tidigare åstadkommande, utan istället en omdefinition av ett redan 

etablerat formspråk. Vad som dock har framkommit är att Bobergs omdefinierade formspråk 

har tendens att anta en liknande skepnad i olika byggnader, men att denna omdefiniering har 

manipulerats ytterligare. 

Denna omvandling av redan använda omdefinieringar kan relativt tydligt läsas i ornamentiken 

på Bobergs Gasklocka. Som exempel kan nämnas bandet av, vad som vid första anblicken kan 

förstås som införlivade facklor i fasadens detaljomfång. Detta element, som hjälper till att  

skapa struktur och tredimensionellt djup i fasaden, förekommer också i Mosebacke Vattentorn 

från 1896. Här tar dessa element formen av en kröning på tornet men också som ett 

strukturbidrag i fasaden. Denna gång är dessa ”facklor” dock omarbetade genom 

förminskning och rotation. 

Även om vattentornets samtida byggnader också återspeglar en svunnen tid, väljer Boberg att 

ta denna ideologi ett steg längre. Genom att ta avstånd från ”oäkta material” och ett  

detaljomfång framarbetat i gips, vänder sig Boberg till en medeltida byggnadsidé. Även om 

medeltida stilelement kan tyckas förekomma i Bobergs industriarkitektur, blir detta påstående 

ej adekvat. Vid närmare anblick är det, efter omarbetning, endast ett eko av dessa element som 

finns kvar. Denna tillsynes djärva kombination fungerar således som en alldeles egen 

återspegling av tidigare epoker i Bobergs arkitektur. Hans utpräglade innovation och 

teknikintresse signalerar sitt närvarande i Mosebacke vattentorn och kanske är det balansen 

mellan trygga, äldre grundtankar i en annorlunda tappning som bidrar till en harmoniserad 

balans i vattentornet. Denna ”modiga trygghet” kan således anses ha fungerat som ett verktyg
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för ett moderniserande av den svenska arkitekturen under 1800-talets senare hälft.

Mosebacke på Södermalm i Stockholm hade redan innan vattentornets förverkligande en 

betydande roll i stadens famn. Vad som framgått under arbetets gång är att Mosebacke har fått 

figurera som motiv i åtskilliga målningar och fotografier, men inneha rollen som utsiktspunkt, 

då Mosebacke med sin upphöjda placering, erbjudit ett unikt betraktarperspektiv över staden. 

År 1896 välkomnade Södermalm och Mosebacke vattentornet, som med sin fördelaktiga 

placering, kom att ändra stadens siluett. I undersökningen har en diskussion gällande Bobergs 

”utnyttjande” av byggnadens tänkta funktion aktualiserats. Även om denna diskussion saknar 

tillräcklig underbyggd evidens kan frågor gällande platsen dock förstärka dessa påståenden. 

Även om Boberg blev ”tilldelad” byggnadsplatsen för denna kommunaltekniska byggnad, gav 

platsen eventuellt en invit till att ytterligare införliva ett teatraliskt element i Stockholms  

siluett. Tornet hade förmodligen inte behövt vara 32 meter högt och det rika 

ornamentikomfånget i tornets ”krona” är kanske överflödigt. Förmodligen hade Mosebackes 

boende ändå fått vattentillförsel, trots att om vattentornet endast hade bestått av en vattentank 

placerad på en ställning med tillhörande, fristående generatorer.  

Vad som dock skulle kunna ha mynnat ut i frånvaron av vattentornets ornamentik och 

reslighet är ett avbrott, eller snarare en missförståelse av ”platsens ande”. Det romerska 

begreppet genius loci, har som bekant, diskuterats i detta arbete och har varit en central 

utgångspunkt för att förstå Mosebacke som plats – dess atmosfär och karaktär. Begreppet har 

till stor del bistått med platsförståelse utifrån ett psykologiskt perspektiv, men genom att  

konkretisera Norberg-Schulz, en aning flytande redogörelser, på just Mosebacke är min 

önskan att läsaren kommer förstå den tänkta intentionen. Genius loci – begreppet är i sin natur 

ett relativt själsligt påstående och även om platsen karakteriseras av olika konkreta faktorer,  

innefattar detta begrepp mycket mer än så. För att fullt förstå den själsliga anda en plats bär 

på, bör konkreta faktorer förstås i samband med historiska händelser. Dessa händelser bör 

vidare kategoriseras utifrån människo-relaterade aktiviteter och handlingar gjorda bortom vår 

makt – av naturen. 

En nyans av en just sådan reflektion kan förstås i Bobergs vattentorn på Mosebacke. En 

förståelse av platsens ”behov”, där ett hänsynstagande har tagits både till betraktare och annan 
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närliggande arkitektur är centrala faktorer. Den omedelbara miljöns samspel med 

vattentornets materiella och ”spirituella” anda finner således sig själva i harmoniserad balans.  
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