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Utsiktstornet i Slottsskogen 

En sevärdhet fanns det gott om i Sverige, nämligen utsikter. Under 1800-talet slog 

nationalromantiken igenom. Som aldrig förut gav sig svenska folket ut i skog och mark och 

uppsökte utsiktsplatser. För att se mer byggdes utsiktstorn. 

Utmärkt stenhuggeriarbete 

Hur många utsiktstorn vi har haft i Sverige 

är mycket svårt att säga, men nu finns inte 

många kvar. De byggdes i trä, och trä är 

mycket förgängligt. I Slottsskogen finns 

dock ett utsiktstorn kvar. Det byggdes 

nämligen i sten. Stenarbetet är av bästa slag. 

Blocken är noggrant tillhuggna. De 

stenblock, som bygger upp sockeln eller den 

stora grusplanen kring tornet, har vart och 

ett en egen form, och de är tillhuggna så, att 

de skall passa in i varandra. Tornet är ett 

äreminne över svenska stenhuggares 

yrkeskunnande. Över porten står årtalet 1899. Tornets arkitekt är Adrian Peterson, den kände 

kyrkoarkitekten, som ritade även mycket annat. Tornet ser ut som ett borgtorn från 

medeltiden. 

Vattentorn behövdes inte 

Stadsdelen Majorna skulle ha vattenledning på 1890-

talet. Något vattentorn behövde dock inte byggas, 

eftersom bergen runtomkring var tillräckligt höga. Man 

byggde en överbyggd reservoar för vattnet häruppe på det 

höga berget i Majorna. På denna behållare eller i den 

byggde man samtidigt ett utsiktstorn. På senare år har 

man börjat kalla tornet för ”vattentornet”, men då blir 

gamla majbor griniga och invänder: Det heter inte 

vattentornet. Det heter ”Utsikten” eller ”Kikar’n”. Så 

säger de. Visst har de rätt. I sluttningen upp mot 

utsiktstornet står en vägvisningssten med påskriften 

”Utsikten”. Svenskarnas intresse för utsikter är inte vad 

det har varit. Tornet hölls öppet för besökare in på 1960-

talet. (Inträdesavgiften lär en gång i tiden ha varit 20 öre.) 

Därefter stängdes tornet. Alltsedan dess har tornet varit 

enbart ett vackert blickfång och ett känt landmärke. 

En storslagen trappa leder upp till utsiktstornet i 

Slottsskogen. Foto: Lars Gahrn. 

 

Utsiktstornet är grått och reser sig som 

ett landmärke högt upp mot skyn. Foto: 

Lars Gahrn. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=7140


”Monumental skönhet” 

Vattenverkets anläggning i Slottskogen kallas på Adrian Petersons och Carl Crispins skiss för 

”Högreservoir på Utsiktsplatsen i Slottsskogen”. En skiss gjordes 1896, men det slutliga 

förslaget kom senare, nämligen 1897. I detta höga läge räckte det som sagt med en reservoar. 

Ett torn var onödigt. Byggnadschefen J. G. Richert var väl medveten om detta, men han 

förordade ändå ett torn. Hans Bjur redogör för hans intressanta ställningstagande: 

”Den monumentala skönhet, som arkitekten lyckats 

gifva åt detta Göteborgs Belvédère”, har visserligen 

dragit med sig en överkostnad på 15.000 kronor, skriver 

Richert, men ”jag vågar uttala den förhoppningen, att 

Göteborgs samhälle skall visa sin offervillighet att 

skänka Slottsskogen en prydnad, som skulle göra denna 

vackra park till en ännu större ’attraktion’ för såväl 

stadens befolkning som den besökande främlingen.” 

Så uttrycker sig inte ingenjörer nu för tiden! På den 

tiden arbetade man mycket med stadens 

skönhetsvärden. Hans Bjur sammanfattar tornets 

uppgift: ”Tornet skulle inte bara vara en utsiktspunkt – 

det skulle även ingå i stadsbilden. Tornet skulle 

välkomna mot havet samtidigt som det utgjorde en 

synlig utpost, sedd inifrån staden.” (Hans Bjur, 

Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år, Gbg 

1988, s. 150-151.) I våra dagar förvaltas tornet av 

Higab, Göteborgs fastighetsbolag för kulturbyggnader. 

Föreningen Aquatoriet eller Aquatoriets vänner hyr tornet av Higab och ordnar visningar. 

Man hoppas kunna fortsätta under 2018. 

Utsikterna växer igen 

Tornet har varit stängt under många år, men under 2017 öppnades det på nytt. En av 

besökarna var jag. Eva Bjärlund, känd från Göteborgs hembygdsförbund, visade runt och 

berättade. Ungefär samtidigt har man öppnat kampanilen vid Sjöfartsmuseet på nytt. (Jag 

syftar på utsiktstornet, som har statyn Sjömanshustrun överst.) För några år sedan öppnade 

domkyrkoförsamlingen domkyrkans torn för besökare. Mot erläggande av en mindre avgift 

får man se vad som finns i tornet och beundra utsikten. (Jag har skrivit om dessa 

tornvandringar i en särskild artikel.) Vad kan ligga bakom detta nyvaknade intresse för 

utsiktstorn? Tack vare många höga berg har ju Göteborg och dess kranskommuner gott om 

utsikter. Göteborg har ju rentav en ”drive-in-utsikt”, nämligen Ramberget eller Keillers park. 

Man kan bekvämt köra bil ända upp till toppen. Mina erfarenheter från detta utsiktsberg och 

många andra är, att våra utsikter helt enkelt håller på att växa igen. Man kommer fram till 

bänkar. Tanken är att man skall sitta på bänken och njuta av utsikten, men allt man ser idag är 

i många fall en ridå av skog och buskar. Så är det även på Ramberget, även om grönskan 

lyckligtvis inte ännu tagit över de viktigaste utsiktsplatserna. Västkusten håller sedan ungefär 

150 år tillbaka på att på nytt beskogas. Eva Bjärlund visade vykort från Slottsskogen. När 

utsiktstornet var nytt, fanns inte någon grönska vid berget. Nu är detta nakna berg täckt av 

lummig grönska. Från plattformen nedanför tornet ser man inte mycket i våra dagar. 

I starkt solljus blir den gråa stenen gul. 

Foto från föreningen Aquatoriet. 

 



Öppna fler av våra kyrktorn! 

Skall man se utsikter i framtiden, krävs nog att man klättrar upp i våra kvarvarande 

utsiktstorn. Eftersom de flesta utsiktstorn har försvunnit, kanske Svenska kyrkan har 

anledning att öppna fler kyrktorn. Domkyrkoförsamlingen har påpassligt föregått med gott 

exempel. I Danmark har man i väldigt många fall öppnat kyrktorn för folk, som vill se på 

utsikter. Även andra torn som Rådhustornet 

och Runde torn i Köpenhamn är öppna för 

allmänheten. Anledningen till att så många 

torn står öppna – mot en avgift – för 

besökare, torde vara att Danmark har ytterst 

få berg och höjder med utsikt. Då använder 

man sig av kyrktornen i stället. Vi människor 

vill mycket gärna komma upp och få utblick 

och översikt, vare sig vi bor bland bergen 

eller på slätten. Ett kyrktorn, som erbjuder 

många och intressanta utblickar, är Fässbergs 

kyrkas höga torn. Vår hembygdsveteran Sven 

Olof Olsson har ibland klättrat upp där och 

tagit översiktsbilder. Kanske kunde man så 

småningom ta upp grupper där? Till sist en 

liten sluthälsning från utsiktstornet i Slottsskogen och Eva Bjärlund: ”Higab har låtit laga 

flaggstången, förresten, så nu fladdrar en glad vimpel längst upp på det lilla tornet!” 

Lars Gahrn 

Stenarna är konstfullt huggna för att passa in i 

varandra. Foto: Lars Gahrn. 

 


