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Datering med hjälp av kritpipor 

Av Lasse Wallin 

Wallin, L. 1983. Datering med hjälp av kritpipor. (Dating with the help of 
Clay Tobacco Pipes.) Förmännen 78. Stockholm. 

The current literature concerning 17th century clay pipes is listed. Methods of 
dating clqy pipes from the 17th century Netherlands and distinguishing them 
from British pipes are compared and evaluated. 

A typologieal method, based on D. Duco (1981), is shown to give the most 
accurate results while. F. H. W. Friederich"s methods produced too early 
datings. Typology and manufacturing methods are the best ways of distinguish
ing between British and Dutch pipes. clay colour and clay hardness being ol 
no use. 

Lasse [Vallin. Riksantikvarieämbete! t 'V-syd, Box 1517, S-221 01 Lund. Sweden. 

Kritpipor är en a r tdäk tgrupp som möjliggör 
en snäv datering av arkeologiska lämningar 
från tiden strax efter 1600 och framåt. Denna 
dateringsmöjlighet har ännu inte utnyttjats i 
någon större utsträckning i Sverige. I pipor
nas ursprungsländer, Storbritannien och Ne
der länderna, har man däremot under lång tid 
datera t med hjälp av kritpipor. 

Det som gör piporna lämpliga som date
ringshjälpmedel är: 

— Form och storlek på piporna förändra
des ganska snabbt och dessa förändringar är i 
stort sett kända. 

— Piporna är bräckliga, det v ill säga de 
har kort brukningstid. 

— Piporna var billiga att tillverka och kö
pa. Under 1500-talet och 1600-talets början 
var ett stopp tobak dyrare än pipan, varför 
pipor ofta såldes stoppade och var ett slags 
engångsartiklar. 

— Kritpipefragment är vanliga i 1600- och 
1700-talslager, framförallt i städer. 

Avsikten är här att presentera den viktigas
te litteraturen om framförallt 1600-talspipor, 
att jämföra och utvärdera de olika metoderna 
fcir datering av nederländska 1600-talspipor 
samt att undersöka hur man skiljer dessa pi
por från de samtida brittiska. Artikeln base
ras på en seminarieuppsats vid Institutionen 

for Medeltidsarkeologi, Lunds Universitet. 
Pipor av lera tillverkades i England redan 

under 1570-talet. Under 1600-talets första år 
spreds pipmakeriet till Nederländerna. Tack 
vare tillgång till lämpliga lerkvalitéer blev de 
nederländska piporna snart överlägsna de 
brittiska. Hundratusentals gross pipor tillver
kades varje år i de båda länderna och en stor 
del av produktionen exporterades. 

Under 1700-talet startades pipmakerier i 
stiirre skala i flera europeiska länder, där
ibland i Danmark, Norge och Sverige. Vid 
mitten av 1700-talet fanns pipläbriker i Stock
holm, Alingsås, Norrköping, Falun, Arboga, 
Karlskrona och Varberg (Puktörne 1968 s. 
74f) . Redan under 1600-talet skall pipmaka
re ha funnits i Stockholm (Bonds 1980 s. 276), 
Köpenhamn och Helsingör (Ahleleldt-
Laurvig 1980 s. 219). 

Piporna tillverkades vanligen av vitbrän
nande leror. Först rullades ett lerämne med 
den blivande pipans längd och dimensioner 
fcir hand, därefter gjordes rökkanalen i skaftet 
med cn lång metalltråd som fick sitta kvar 
under formningen. Lerämnet formades till pi
pa i en form av mässing eller järn. Formen 
bestod vanligen av två halvor som pressades 
samman i ett skruvstycke. Håligheten i pip-
huvudet utformades i Nederländerna med ett 
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handverktyg och i Storbritannien med hjälp 
av en konisk tapp på en hävstång som tryck
tes ner i leran. Dekor kunde vara ingraverad i 
formen. Efter formningen putsades och juste
rades pipan för hand. Vissa pipkvalitéer fick 
en tillverkarstämpel, vanligen på klackens 
(fig. 1) undersida. Efter slutlig torkning brän
des sedan piporna, ofta av en krukmakare 
men ibland i pipmakarens egen ugn. 

Litteratur 

Redan på 1830-talet gjordes ett försök att ut
forma en typologi för engelska pipor men av-
betydelse för arkeologiskt arbete blev inte 
kritpiporna förrän efter andra världskriget i 
och med de undersökningar som utfördes i 
framförallt London. En praktisk handbok, 
Clay Pipes for lhe Archaeologisl av Adrian 
Oswald utkom 1975 (recension i Fornvännen 73 
(1978)). Med början 1979 har The Archaeology 
oj the Clay Tobacco Pipe utgivits under redak
tion av Peter Davey, del 1 och 3 behandlade-
brittiska pipor, del 2 pipor i Amerika, del 4 
och 5 pipor i olika delar av Europa. Under 
1982 utkommer de nästa tre delarna och se
dan är ytterligare tre planerade. 

I Nederländerna publicerade G. C. Hel-
bers och D. A Goedewaagcn Goudse Pijpen år 
1942 med en historik över pipmakeriet i 
Gouda och reproduktioner av tillverkar-
stämplar . Under 1960- och första halvan av 
1970-talet utarbetade F.H. W. Friederich da
teringsmetoder för nederländska pipor från 
cirka 1600 fram till 1930, han sammanfattade 
sina resultat i Pijpelogie-Vorm, Versierungen Da
tering van de Hollandse Kleipijp 1975. I del 5 av 
The Archaelogy of the Clay Tobacco Pipe behand
lade Don Duco nederländska 1600-talspipor 
bland annat med avseende på tillverkningsort 
och -tid. 

1 Sverige har Carl-Olof Cederlund skrivit 
om tobaksrökning och om en pipa från Wasa i 
Fataburen 1966. Tommy Puktörne behandlade 
kritpipor från Gouda funna på Varbergs fäst
ning samt kritpipebruket i Varberg i Varbergs 
Museum Årsbok 1968. Gunvor Bonds Kritpipor 
från Ryssviken i Falaburen 1977 beskrev lös
fynd från 1600- och 1700-talen samt pipmake-
ri i 1700-talets Stockholm. I del 4 av den ovan 
n ä m n d a The Archaeology oj lhe Clay Tobacco Pipe 

finns ytterligare pipor från Wasa publicerade 
av C. -O. Cederlund, en artikel om pipor från 
svenska 1700-talsvrak av Ingrid Kaiser samt 
en engelsk version av G. Bonds arbete från 
1977. Dessutom innehåller den en artikel om 
pipor i Danmark av J . Ahlcfddt-Laurvig och 
en om kritpipor från Kristiania i Norge av D. 
Skree. I den mån 1600-talspipor använts till 
dater ing i svenska rapporter och artiklar är 
det främst tillverkarstämplarna som utnytt
ja ts . 

Daleringsmeloder 

Piporna dateras med hjälp av typologiska se
rier för de olika tillverkningsområdena, t i 11— 
vcrkarstämplar , dekor och olika statistiska 
metoder. 

De brittiska piporna dateras i huvudsak 
genom jämförelse med typologiska serier. A. 
Oswalds scheman "Simplilicd general typolo
g i " och "Early pipes to 1610" (Oswald 1975 
s. 34—41) är fortfarande användbara. Ytterli
gare material har presenterats i The Archaeolo
gy oj the Clay Tobacco Pipe del 1 och 3. 

De brittiska tillverkarstämplarna består 
till övervägande del av tillverkarens initialer 
instämplade på klackens undersida, senare 
även på klackens sida eller på huvudets fram
sida. De tidiga piporna, från 1500-talet och 
1600-talets början, har ibland symboler som 
kors, hjul och blommor som stämplar. De 
äldsta " s t ämpla rna" kan även vara inristade. 
Datering med hjälp av stämplarna kan endast 
göras om man känner tillverkningsorten och 
har gjort en grov datering av pipan på annat 
sätt. Detta beror givetvis på att många pip
makare halt samma initialer. Förteckningar 
över pipmakare finns i den ovan nämnda lit
teraturen. 

Under 1950- och 60-talen daterade man 
skaltfragment med hjälp av rökkanaldiame-
tern. Metoden krävde ett stort antal skaft 
(mellan 100 och 1 000) men anses numera 
alltför osäker. 

De metoder att datera nederländska kritpi
por som F. H. W. Friederich utarbetade kan 
sägas vara mellanting mellan statistik och ty
pologi. Metoderna grundades på mätningar 
av piporna. De uppmätta storheterna, i mm 
med tiondels nogrannhet, kombinerades på 
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mynning 

baksida 

Fig. 
klack 

Fig. 2. Benämningar i Friederichs (brmel. 
Friederichs lormula. 

Terms in 

Fig. 3 Jonapipa från Kristianopel. örats Ibrm är typisk 
lor perioden 1635—50, efter 1650 var det vanligen S-
lormigt (Duco 1981 fig. 160—173). Tillverkad i Neder
länderna. — Jonah-pipe from Kristianopel. The ear is 
typical of lhe period 1635—50. aller 1650 it was usually 
S-shaped. Made in the Netherlands. 

olika sätt och dateringar erhölls sedan ur ta
beller och diagram. 

Den metod som Friederich själv ansåg vara 
noggrannast kallas vanligen "Friederichs for
mel" och utnyttjar produkten H x B x O (fig. 
2). När man räknat ut produkten jämför man 
sitt piphuvud med ett typologiskt schema be
stående av 12 grupper av pipor. Dessa 12 
grupper motsvaras av 12 kurvor i ett diagram 
med årtal mellan 1580 och 1930 på X-axeln 
och produkten H x B x O på Y-axcln. Det år
tal man läser av efter val av lämplig kurva är 
en datering av pipan med, enligt Friederich. 
en noggrannhet på ± 5 år (Friederich 1975 s. 
13, 16—21, 76f.). 

Friederich redovisar även ett diagram över 
mynningsdiameterns variation med tiden 
med vars hjälp man kan få dateringar inom 
ett intervall på 20 å 30 år (Friederich 1975 s. 
16,75). 

En tredje metod är att sätta in samtliga 
mått dividerade med H i en tabell som även 
utnyttjar vissa vinkelmätningar. Ur tabellen 
tås sedan dateringar i perioder mellan 10 och 
50 år (Friederich 1975s, 21f). 

Don Duco inleder sin beskrivning av neder
ländska 1600-talspipor (Duco 1981) med en 
översikt av piprökningens historia, pipornas 
formutveckling, stämplar och dekor. Därefter 
följer en beskriving av pipmakeriet i de olika 
s täderna. Framställningen är illustrerad med 
profilritningar av cirka 270 pipor med be
skrivningar och den avslutas med en lista 
(iver pipmakare. Illustrationerna kan, med 
hjälp av texten, sammanställas till typologi-
ska scheman dels allmänt fcir Nederländerna, 
dels för de viktigaste tillverkningsorterna: 
Amsterdam, Utrecht, Leiden och Gouda 
(Wallin 1982 s. 19). Piporna kan på detta sätt 
dateras inom intervall på mellan 10 och 30 år. 
Enligt Duco bör man vid dateringen av den 
enskilda pipan ta hänsyn till dess kvalitet. 
Fyra kvalitetsgrupper är urskiljbara: den hög
sta kvaliténs pipor är polerade (cire bränning
en, grupp 2 har mynningsdekor runt hela 
mynningen, grupp 3 har mynningsdekor en
dast på framsidan och sidorna och grupp 4 
saknar mynningsdekor. 

Poleringen och mynningsdekorationcn ut
fördes för hand efter formningen och fördyra-
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de givetvis pipan. En pipform som från bör
j an användes till tillverkning av första klas
sens pipor blev efter hand sliten och användes 
då till framställning av de billigare varian
terna (Duco 1981 s. 374). Intressant är att 
många av de helt dekorerade piporna, exem
pelvis Jona typen (fig. 3), hörde till den lägsta 
kvalitetsgruppen (Duco 1981 s. 385). 

De två högsta kvalitetsgrupperna var van
ligen försedda med tillvcrkarstämplar 
på klackens undersida. Stämplarna var av-
många olika typer, bokstäver, siffror, symbo
ler, figurer i krönta eller okrönta varianter. 
Precis som för de engelska piporna måste 
man vara försiktig när man daterar med hjälp 
av s tämplarna eftersom populära märken ko
pierades, s tämplarna gick i arv, en mästare 
kunde använda sig av flera olika s tämpdmo-
tiv etc. (Duco 1981 s. 376f; Helbers & Goede-
waagen 1942 s. 35ff). 

En vanlig form av dekor på pipor i den 
lägsta kvalitetsgruppen är stiliserade blom
mor, Tudorrosor, på piphuvudets sidor (lig. 
5j och 51). 

Tillämpning och utvärdering 

De ovan refererade dateringsmetoderna prö
vades på ett kritpipematerial från en under
sökning i Kristianopel, Blekinge. På en sam
manlagd yta av 565 m2 inom stadsägorna 36, 
38A, 39 och 39B undersöktes hus- och gårds
lämningar från 1600-talet, varvid bland an
nat ett femtiotal daterbara piphuvudfragment 
påträffades. Undersökningen utfördes av 
Riksantikvarieämbetet UV-syd under våren 
och sommaren 1980; rapporten är under ar
bete. 

Kristianopel grundlades 1599 som en 
gränsbelästning och förlorade sina stadsrät
tigheter 1677. Såsom varande en fästnings-
och hamnstad beir tobaksrökning tidigt före
kommit på platsen, eventuellt har den intro
ducerats av hantverkare eller soldater vid 
fästningsbygget redan under stadens första 
år. 

De år 1980 undersökta delarna av Kristia
nopel hade under 1600-talet varit bebyggda 
med stadsgårdar; ingenting pekar på att om
rådet varit till exempel enbart bebott av sol
dater utan det är de stadigboendes hus som 

påträffades. Eftersom flera bebyggdsefäser 
konstaterades, bör området också, helt eller 
delvis, varit bebyggt under hela perioden cir
ka 1600—1680. På dessa grunder antas att 
det påträffade pipmateialet är representativt 
för staden. 

Ltvärder ingen av de olika datcringsmeto-
dcrna bygger pä följande antagande om före
komsten av kritpipor i Kristianopel: Pipor 
från slutet av 1500-talet och 1600-talets törsta 
årt ionde finns inte alls, eller i mycket litet 
antal , eftersom tobaksrökningen troligen inte 
introducerades i Norden förrän efter 1600. 
Huvudtendensen bör därefter bli en ökning 
av antalet pipor, möjligen med en viss stagna
tion omkring 1650—60 och därefter i sam
band med övergången till Sverige då stadens 
ekonomi gick tillbaka och befästningarna tid
vis fick förfalla. Under 1680-talet bör antalet 
pipor drastiskt minska, i oeh med att stads
rätt igheterna gått förlorade och borgarna 
ålagts att flytta till Karlskrona. 

I fig. 4 visas dateringsnedslagen fcir de pi
por (35 st.) som kunde dateras med samtliga 
anv ända metoder, det vill säga: 

a typologisk metod efter D. Duco. 
b Friederichs formel. 
C Friederichs mynningsdiagram. 
d Friederichs tabell. 

Dater ingarna är omräknade till daterings-
nedslag per femårsperiod, eftersom de olika 
metoderna har olika datcringsintervall. 

Som framgår av figuren ger metod a de 
dater ingar som bäst motsvarar den antagna 
fördelningen av kritpiporna. Antalet date-
ringsnedslag ökar fram till 1680 då cn mar
kant nedgång sker. En minskning av date
ringsnedslagen kan till och med konstateras 
mellan 1650 och 1660 även om materialet är 
väl litet teir att dra några vittgående slutsatser 
av detta. Metoderna b och c gav toppar mel
lan 1630 och 1640 oeh sedan sjunkande antal 
datcringsncdslag; metod b gav endast två 
nedslag efter 1650. Metod d överenstämmer 
då något bättre med antagandet men, som 
ovan nämnts , är dateringsintcrvallen stora, 
perioden 1650—1700 utgörs exempelvis av ett 
enda datcringsintervall. 

För Kristianopelmaterialet är alltså en ty-
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1600 

Fig. 4 Dateringsnedslag per femårsperiod. Med, (a) typologisk metod, (b) Friederichs formel, (c) Friederichs myn
ningsdiagram, (d) Friederichs tabell. — Datings per live-year period, (a) typologieal method, (b) Friederic h s Ibrmula, 
(c) Friederich's orillce diameter curve, (d) Fricdcrich's table. 

pologisk metod baserad på D. Duco (1981) 
den bästa dateringsmetoden, men är detta 
resultat allmängiltigt? 

En analys av det daterade Kristianopelma-
terialet ger vid handen att de piphuvuden 
som med typologisk metod daterats inom pe
rioden 1660—1680 istället daterats inom in
tervallet 1626—1650 med Friederichs formel. 
I ett typologiskt schema sammanställt av 
Friederich (Atkinson & Oswald 1972 s. 176— 
179) återfinns samma piptyper daterade till 
1625—1648. De piptyper det rör sig om kallas 
av Duco för slanka och är vanligen tillverkade 
i Gouda (Duco 1981 s. 423). Goudas pippro
duktion är väldokumenterad, särskilt perio
den efter 1660 då pipmakarna i staden sam-
manslöt sig i ett gille som bland annat dikte
rade pipornas utseende (Duco 1981 s. 413ff.); 
Ducos datering av de slanka typerna är därför 
att anse som den riktiga. F. H. W. Friederichs 
övriga två datcringsmetoder, d v s c och d 
ovan, baseras på samma utgångsmaterial 
som metod b och dras alltså med samma fel. 
D. Ducos metod lår alltså anses vara den som 
ger de exaktaste dateringarna av 1600-tals-
kritpipor från Nederländerna. 

Antalet brittiska 1600-talspipor var så litet 
i Kris t ianopdmater ialet att dateringsmeto
derna tör dessa inte kunde prövas. Däremot 

undersöktes några av de olika metoderna 
(Oswald 1974 s. 114f.) att skilja brittiska och 
nederländska pipor åt. 

Den bästa av dessa metoder visade sig vara 
en typologisk klassning av piporna med hjälp 
av avbildningar i litteraturen; användbara 
var också spår i form av horisontella eller 
vertikala strieringar, som uppkommit vid de 
olika metoderna att utforma piphuvudets hå-
lighet (se ovan). I en undersökning av 1600-
talspipor, yngre än cirka 1620, hade alla 
engelska pipor vertikala striationer medan 
horisontella endast fanns på de holländska 
men inte på alla av dem (Oswald 1975 s. 
17f). Dessa striationer är dock svåra att ur
skilja, speciellt på en väl rökt pipa. Tillver
kars tämplarna kunde också ge en viss hjälp 
medan däremot färg och hårdhet inte var lill 
ledning. 

Gemensamt lör de typologiska metoderna, 
både de brittiska och nederländska, är att de 
arbetar med jämförelse av bilder; det är där
för lämpligt, åtminstone till en början, att 
göra profilritningar av de piphuvuden man 
vill datera och sedan jämföra dessa ritningar 
med litteraturen. Strikta verbala beskrivning
ar av formulveeklingen i respektive länder 
finns inte än men kunde möjligen vara till 
hjälp. 
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Fig. 5. Pipor från Kristianopel i kronologisk ordning efter 
typologisk metod; a) 1600—20, besläktad med engelska 
lormcr; b) 16KJ—30, besläktad med engelska ibrmcr, 
förekommer även 1640—50; c) 1630—40, tidig dubbclko-
nisk Ibrm; d) 1630-—40, dubbelkonisk med smal nacke. 
troligen Eran Amsterdam; e) 1630—50, dubbelkonisk 
liirni;/) 1640—50, dubbelkonisk Ibrm; g) 1640—50, dub
belkonisk med smal nacke, troligen frän Amsterdam; h) 
1645—65, sen dubbelkonisk Ibrm; i) 1645—60, mellan
form, dubbelkonitk/ilank Goudatyp; j) 1660—70, stor 
dubbelkonisk typ; k) 1660—80, slank Goudatyp; /) 
1670—90, slank Goudatyp. — Krisiianopc-I pipes in 

chronological order according lo the typologieal method; 
fl) 1600—20, related to English Ibrms; b) 1610—30, rela
ted lo English forms, occurs also 1640—50; c) 1630—U). 
early double conical lype; d) 1630—40, doubble conical 
with llender neck, probably made in Amsterdam; e) 
1630—50, double conical lype; /) 1640—50. double coni
cal type; g) 1640—50, double conical with slender neck, 
probably made in Amsterdam; h) 1645—65, lale double 
conical type; i) 1645—60, inlcrmediate Ibrm between 
double conical and slender Gouda lype;f) 1660—70 large 
double conical type; t) 1660—80, slender Gouda type; /) 
1670—90, slender Gouda type. 

Fornvännen 78 (1983) 



134 L.Wallin 

1 iir att datera med hjälp av kritpipor på 
skandinaviskt område bör man lämpligen gö
ra några års tillägg på datcringsintervallen 
lor att kompensera tör transporter till och 
lagerhållning inom förbrukarlandet. Ett så
dant tillägg, fem år, har använts på dels ett 
tidigt 1700-talsmaterial från Grönland (Gul-
fov & Kapel 1979 s. 235), dels på ett 1600— 
1700-talsmaterial från Kristiania (Skre 1981 
s. 300). I lig. 4 är inget sådant tillägg gjort 
men fem år förefaller vara en övre gräns lör 
tilläggets storlek i Kristianopel. 

I fig. 5 visas slutligen ett urval pipor från 
Kristianopelmaterialet ordnade i kronologisk 
serie efter typologisk metod. Inget tillägg har 
gjorts till dessa dateringar och schemat kan 
därför vara till hjälp vid datering av neder
ländska 1600-talspipor. 
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Dating with the help of Clay Tobacco Pipes 

Clay tobacco pipes have not yet been used 
extensivdy fordating in Seandinavia. 

British pipes can be dated with the typolo
gieal schemes found in Oswald (1975) and 
the more recent The Archaeology of the Clay 
Tobacco Pipe I and / / / . Since the 1960's the 
methods of dating Dutch pipes have been 
based on F. H. W. FriederidTs work (Friede
rich 1975). Recently Don Duco published an 
a r t i de on Dutch 17th century clay pipes ma
king aceurate dating possible (Duco 1981). 

A d a y pipe material from Kristianopel in 
Blekinge, Sweden, was found suitable for 
comparing and evaluating the different 
methods of dating Dutch 17th century clay 
pipes. 

T h e town of Kristianopel existed belween 
1599 and 1677—78; during the 1680's the 
inhabitants were forecd to move to the nearby 
town of Karlskrona. 

The evaluation of the dating methods was 
based on the following hypothesis: The day 
pipes in Kristianopel dating from the late 
Kith century and the first decade of the 17th 
century are few in number. After c, 1610—20 
the number increases until 1650—60 when a 
small decrease is noticeable, possibly due to 
the straitened economy of the town. During 
the following years the number of clay pipes 
can once again be expected to increase uniil 
the 1680's when the number should rapidlv 
dröp to, or almost to, nil. 
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Four dating methods were compared: 

a A typologieal method based on Duco (1981) 
b Friederich's formula (Friederich 1975 pp. 

13, 16—21) 
c FriederidTs orifice diameter curve (Friede

rich pp. 16, 75 afb. 3) 
d Friederich's table (Friederich 1975 pp. 21— 

22). 

The datings are presented graphically (Fig. 
4) as number of datings per five-year period. 
Method a produces datings which most dose-
ly follow the expected distribution. Method b 
dates only two pipes låter than 1650. Method 
c also gives too early datings while method d 
corresponds better with the hypothesis but is 
a rough method with dating intervals ofup to 
50 years. 

An analysis of the dated pipes shows that 
pipes dated with method a to the period of 
1660—80 are given an earlier date with the 
other methods, e. g. 1626—50 with method b. 
These pipes are of a type called 'slender' by 

D. Duco, and usually manufäctured in 
Gouda. In a typologieal scheme based on 
Friederich's research (Atkinson & Oswald 
1972 pp. 176—179) the slender types are da
ted to 1626—48. The Gouda production, 
especially after 1660, is well known and D. 
Dmo"s dating of the slender types is probably 
correct. The result, that method a is the best 
method of dating Dutch 17th eentury clay 
pipes, is consequently ol universal validity. 

Some of the methods of distinguishing Bri
tish from Dutch pipes (Oswald 1975 pp. 
114—115) were also tested. A typologieal 
analysis of the pipes was the best method, 
Traces of different manufacturing processes 
inside the pipe bowl were also useful; British 
pipes have vertieal striations, horizontal stri-
ations appear on Dutch pipes. Clay hardness 
could not bc used as a criterion, as the Dutch 
pipes varied from soft to very härd. Differen
ces in coluor were also härd to discern; after 
more than 300 years in the soil most of lhe 
pipes were ydlow-white. 
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