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The article presents a research project on stove tiles and tile stoves as archaeologi-
cal object from the so called baroque period, from the end of 16th to the beginning
of the 18th century. Tiles from available archaeological excavations in the four
towns of Kalmar, Linköping, Jönköping and Norrköping have been analysed
according to identified unique motive-types and their distribution in time and
space. A rather unique assemblage of tiles from a complete tile stove in Kalmar is
presented and discussed in accordance to the general problems of redepositional
processes ofmaterial culture in the archaeological stratigraphy. The results indicate
that the introduction of the new technology and/or fashion of tile stoves were highly
dependent on an innovation centre,mostly a prominent residence, in the towns. The
rather uneven distribution between, as well as in, the towns is discussed. The con-
clusion is that in the study of the profound changes in building and domestic cul-
ture during the period, more attention has to be paid to the changes on the single
plots and in the single households.
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Kakel från senmedeltiden och den tidigmoderna
tiden utgör en fascinerande och ofta uppmärk-
sammad, men sällan problematiserad, fyndkate-
gori vid arkeologiska undersökningar. Kaklet har
starka positiva konnotationer – värme, komfort
och hemtrevnad, liksom modernitet och tekno-
logiska framsteg.Det får ofta bilda utgångspunkt
för resonemang kring samhällsomvandling och
förändringar i heminredning och bostadskultur.
Det kan betraktas både som arkeologisk artefakt
och samtidigt som del av bostadens konstruk-
tion, och skulle på så sätt kunna användas för att
metodologiskt överbrygga det olyckliga gap som

fortfarande finns mellan fynd, kulturlager och
konstruktioner.

Menkaklet ställer storautmaningar. Sommed
all materiell kultur är det behäftat med represen-
tativitetsproblem. Det enskilda kakelfyndet har
en komplicerad biografi; från produktion, över
funktionsomdelavenkakelugn ienbyggnad,där-
efter eventuell nedmontering och sekundär kon-
struktion, slutligen destruktion, med åtföljande
deponeringar. Det enskilda fyndets utsagovärde
diskuteras dock sällan, vilket kan leda till attman
seren förenkladrelationmellandenmateriellakul-
turen och fyndplatsen. Vi tenderar att sätta lik-



hetstecken mellan kakelfyndet och den historis-
ka kakelugnen som en gång stod på platsen, som
i sin tur ofta okritiskt får indikera platsens sociala
status.

Tidigare forskning har främst studerat kaklet
utifrån konstvetenskapliga aspekter, med betoning
på stil och typologi, eller som exempel på influen-
ser från kontinenten i form av invandrade kakel-
mästareochimportavkakelochkakelmatriser(Am-
brosiani 1910; Liebgott 1972; Knutsson 1990). I
Sverige har framför allt de ljusa och släta kakel-
ugnarna från 1700-talet stått i förgrunden (Scher-
man 2007), liksom kakelugnen ur ett mer etno-
logiskt perspektivmed fokus på funktion och till-
verkning (Lindqvist 1981; Tunander & Tunan-
der 1999).

Kakelsomarkeologisktobjektharhittills främst
handlat omenskilda fynd och fyndplatser, främst
Stockholm (Århem 1981; 2004), Lund med flera
skånska orter (Blomqvist 1936; Wahlöö 1976),
Jönköping (Stibéus et al. 2009; Haltiner Nord-
ström2014),Läcköslott (Carlsson2008)medflera.
Kakel har vidare uppmärksammats som exempel
på förändradmateriell kultur under tidigmodern
tid,medenökadbetoningpåochomsorgomhem-
miljön (Kristiansen 2007; Majantie 2010; Eriks-
dotter 2013; Atzbach 2014 och där anf. litt.). I
internationell forskning har kakel även uppmärk-
sammats som bärare av nya kulturella och ideo-
logiska uttryck under reformationstiden (Gaims-
ter 2003; Jäggi&Staecker 2007;Majantie 2010).

I samband med de senaste årens arkeologiska
undersökningar på Kvarnholmen, ön där dagens
centrala Kalmar nyanlades i mitten av 1600-talet,
har stora mängder kakel hittats. Fynden ger en
möjlighet att behandla kakel utifrån nya aspekter.
Materialet är stort och varierat och finns spritt
över stora ytor och över tid. Kakel som arkeolo-
giskt källmaterial är kontextuellt inskrivet i rum
och tid. Det enskilda kakelfragmentet har i de
flesta fall tillhört en fysisk och rumslig kontext,
en kakelugn, medan det arkeologiska fyndet i de
flesta fall kan tolkas som en sekundär eller tertiär
deponering. Kakelugnen har byggts vid en tid-
punkt, eventuellt lagats och ommurats, sedan gått
ur bruk och demolerats. Det enskilda fragmentet
har således en komplicerad biografi.

Kakel kan vanligen typbestämmas ganska
exakt, åtminstone när det gäller fynd från renäs-

sansen och den tidigmoderna tiden. Det kan stu-
deras utifrån motivtyper, vilket ger en möjlighet
att analysera spridning i rummet på ett sätt som
knappast ärmöjligtmedandra av tidens fyndkate-
gorier. Detta ger i sin tur möjlighet att jämföra
kakeltypernas förekomst i olika städer, liksom för-
delningen inom delar av de olika städerna, mellan
olika tomter och olika kontexter inom tomterna.

Kakel i fyra götalandsstäder
Medutgångspunkt i det storakakelmaterialet från
Kalmarochproblemkomplexenovan, har vi stude-
rat kakel från fyra götalandsstäder. Syftet var att
uppmärksamma och problematisera förhållan-
det mellan det enskilda arkeologiska kakelfyndet
och dess biografi från kakelugn till kakelfynd,
och att pröva enmetod för typbestämning av kak-
let, för att i förlängningen kunna diskutera kon-
sumtion av kakelugnar i städernas olika sociala
zoner somuttryck för en förnyelse av bostadskul-
turen under den tidigmoderna tiden.

De för studienutvalda städerna–Kalmar,Lin-
köping, Norrköping och Jönköping – ligger inte
långt ifrån varandra. Städerna är dock tämligen
olika, såväl vad gäller geografiskt läge och möj-
ligheter för utrikeshandel, kontaktvägar, innova-
tionsförlopp och social och ekonomisk struktur.
Alla fyra erbjuder ett ganska gott källäge med ett
antal större arkeologiska undersökningar som lå-
ter oss belysa frågor kring spridning och accep-
tans av nya uttryck för materiell kultur.

De fyra städerna hade alla handelsfunktioner:
Norrköping ochKalmar somhamnstädermedut-
rikeshandel,medan JönköpingochLinköpingbe-
traktades som uppstäder med främst lokal och re-
gional handel. Jönköping,Kalmar ochLinköping
fick under perioden viktiga administrativa funk-
tioner som säten för landshövdingarna. Jönköp-
ing och Norrköping utvecklades till viktiga fak-
toristäder, krigsmaktens och kronans industri-
centra, under 1620-talet. Jönköping flyttades på
1610-talet och Kalmar på 1650-talet till nya plat-
ser med nya stadsplaner. Linköping och Norr-
köping låg kvar på sina medeltida platser, men
båda utvecklades och fick förnyade stadsplaner.
Norrköping fick enheltny rutnätsplanefterbran-
den 1655, medan Linköping vid samma tid fick
en ny rak huvudgata och ny bebyggelse vid den
nya bron (Björkman 1918; 1919; Helmfrid 1965;
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Fig. 1. Komplett kakelugn
som den påträffades på tomt
290 i kvarteret Gesällen,
Kalmar. Den plockades ner
ca 1770 i samband med att
huset revs. Plattorna lades
prydligt med bildsidan
nedåt utmed husets södra
vägg och bildade underlag
för ett nytt hus. Foto Riks-
antikvarieämbetet/UV.
—Complete tile stove from
the Gesällen block in
Kalmar when found. It had
been taken apart about 1770
when the house was demol-
ished, and used in the foun-
dation of a new one.

Rystad et al. 1965; Lindberg 1976; Collmo &
Hammarström 1982; Nordman et al. 2014).

Dessa fyra städer speglar en intressant varia-
tion i stadslandskapet.De påverkades i olika grad
av nya ekonomiska, administrativa och merkan-
tila förutsättningar. I alla städerna kan vi förvänta
oss olika grader av social differentiering. Tydli-
gast är detta iKalmar,men även i Jönköpinghade
man sannolikt ambitioner att skapa ett hierar-
kiskt differentierat stadsrum (Tagesson 2013b;
2014). Alla fyra städerna har mottagit nya im-
pulsermedbetydelse för denmateriella kulturen,
men kanske med olika förutsättningar.

Vi har begränsat vår analys till undersökning-
ar som givit svart- och grönglaserat kakel med
formpressad dekor, vanligen daterat till tiden ca
1550–1700. Vid registreringen tog vi även med
slätt och färgat kakel från 1700-talet, men vi be-
rör det inte här. Enligt litteraturen verkar det slä-
ta kaklet ha introducerats under 1700-talets bör-
jan (Scherman2007, s. 32 ff),menmera omfattan-
de studier av detta saknas och övergångenmellan
formpressat och slätt kakel är oklar.

Vi har strävat efter att inventera allt det till-
gängliga kaklet från våra fyra städer. Vad det gäl-
ler bearbetningsgrad och tillgänglighet är situatio-
nen för Jönköping, Kalmar och Linköping tämli-
gen god, med fyndmaterialet samlat och välord-
nat,merparten av undersökningarna avrapporte-
rade ochmaterialen registrerade.Norrköping har

däremot för tillfället ett stort men mer splittrat
material,med flera intressanta och nyligen avslu-
tade men ej fyndfördelade undersökningar, vilka
inte varit tillgängliga för analysen.

De olika fyndposterna med kakel har analy-
serats utifrånmotivtyp. En typ avser kakel somhar
tillverkats i en och samma matris. I flera fall kan
vi konstatera likartade motiv men applicerade på
olika kakelformer, till exempel hörnkakel, fris-
kakel etc., och i dessa fall har de registrerats som
olika typer. Typerna har numrerats utifrån res-
pektive stad (exempelvis Linköping 1). Detta
möjliggör jämförelse inom städerna. Under in-
venteringen har vi upprättat en löpande katalog
över typervipåträffat,beskrivitdemoch i vissa fall
ritat och fotograferat dem (Tagesson & Nord-
ström 2012, s. 74 ff; Jeppsson & Tagesson 2014;
Tagesson & Jeppsson manus).

Kakelfynd och kakelugnar
Vidden stora arkeologiska undersökningen2012
i kvarteret Gesällen i Kalmar hittades en kom-
plett kakelugn. Den låg i det södra huset på tomt
290 vid Fiskaregatan. I husets södra rum fanns
ett tegelfundament längs norra väggen till köket
med dess stora spisfundament. Kakelugnen var
nedmonterad och kakelplattorna placerade med
bildsidan neråt utmed södra väggen mot gatan
(fig. 1).

Sammanlagt 116 fyndnummer har bedömts
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Fig. 2ab. Annika Jeppsson och kakelugnsmakare Per
Dahlberg rekonstruerar kakelugnen i fig. 1 under en
workshop på Kalmar läns museum 2013. Foto Göran
Tagesson. —The tile stove in fig. 1 during reconstruc-
tion.

höra till kakelugnen. Den kan ha stått på funda-
mentet i rummet och utgjort ett exempel på en
kakelugn av biläggartyp, hopbyggdmed och bak-
matad från kökets stora spisfundament. Vid en
workshop i februari 2013 i Kalmar läns museum
gjordes ett försök att rekonstruera kakelugnen
tillsammans med kakelugnsmakare Per Dahlberg,
Kläckeberga (fig. 2). Samtliga delar lades ut på
golvet: det föreföll som om så gott som samtliga
delar till kakelugnen finnsmedvilket gördetmöj-
ligt att analysera och rekonstruera kakelugnen
(fig. 3; Jeppsson & Tagesson 2014, s. 271 ff).

Huset med kakelugnen var den tredje bygg-
naden på samma plats, rektangulärt med tre rum
ochmed gavelnmot Fiskaregatan. I det äldsta hu-
set fanns ett gemensamt spisfundament för det
södra och mellersta rummet, medan det norra
rummet saknade uppvärmning. I det mellersta
rummet byggdes sekundärt även ett litet funda-
ment i anslutning till det stora spisfundamentet,
där det sannolikt stått en äldre kakelugn. I det
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därpå följande huset fanns ett nytt spisfundament
i det mellersta rummet samt ett spisfundament i
det norra rummet, medan det södra rummets ut-
formning är oklar. Sannolikt saknade detta rum
uppvärmning. I den tredje husgenerationen fanns
ett spisfundament i det mellersta rummet och ett
i det norra, medan kakelugnen värmde upp det
södra rummet (fig. 4).

Detta tredje hus uppfördes vid 1700-talets
mitt, sannolikt av tullfunktionären (besökaren vid
lanttullstaten) Anders Kullberg och hans hustru,
ochdärmedkankakelugnenhabyggtsuppvidden-
na tidpunkt. Mycket snart, sannolikt på 1760-
eller 70-talet, revs eller nedmonterades dock huset
avnästaägare, timmermannenKöhlströmochhans
hustru Anna Ericsdotter. De uppförde det fjärde
huset på platsen och då togs kakelugnen ur bruk
(Tagesson 2014, s. 39 ff).

Kakelugnen består uteslutande av svartglase-
rat kakel och har mestadels blommotiv i låg relief,
en typ somvanligendateras till 1600-talets andra



Fig. 3. Rekonstruktion av kakelugnen i fig. 1–2. Den
är tillverkad under 1600-talets andra hälft, men hade
sekundärt murats upp vid 1700-talets mitt. Teckning
Annika Jeppsson. —Reconstruction of the tile stove in
figs 1–2. It was made in the late 17th century but had
been put up secondarily in the mid-18th.

hälft. Detta är märkligt då huset som kaklet på-
träffades i var byggt vid mitten av 1700-talet.
Både kaklet och ugnsmodellen var omoderna vid
denna tid. Ugnens höjd har beräknats till 212 cm
inklusive krön genom att summera höjden av
samtliga kakel. Detta bör betraktas som en mini-
mihöjd med tanke på eventuella fogar mellan
kakelplattorna. Måttet ger en fingervisning om
husets takhöjd. Fundamentet mätte 1,0 x 1,5 m,
vilket motsvarar ugnens storlek i plan.

Kakelugnen består av ca 68 kakelplattor, för-
delade på hela 22 olika typer (fig. 5). Den har be-
stått av två våningar med simser emellan av lätt
välvda kakel. I anslutning till dessa fanns även en
fris. Intressant nog är ett antal kakelplattor tyd-
ligt värmepåverkade,medgråare glasyr.Dessa till-
hör typ68ochvi tolkardemsomtillhörandekakel-
ugnens bottenvåning. Det understryker att kakel-
ugnen fungerade som en bakmatad sättugn, utan
öppning idet södra rummet.Högstpåkakelugnen
fanns en utkragad sims och där ovan krönkakel
medklöverbladsformadetaggar (Jeppsson&Tages-
son 2014, s. 273 ff).

Den kompletta kakelugnen från tomt 290 ger
unika ledtrådar till hur vi kan analysera och an-
vända oss av andra kakelfynd. Det enskilda kak-
let utgör delar av en helhet, den kompletta kakel-
ugnen. Det står tämligen klart hur vi kan tolka
kaklets biografi. Ugnen var under 1600-talet san-
nolikt placerad i en annan byggnad och blev ner-
monterad för att sekundärt muras upp igen vid
1700-taletsmitt i huset på tomt 290.Kakelugnen
gick därmed från att vara uttryck för komfort och
modernitet till att bli mera renodlat funktionell
men säkert betraktad som omodern. Kanske är
det en förklaring till att den verkar ha monteras
ner på nytt tillsammansmedhela huset efter bara
ca 10–20 år, och i stället fick bilda underlag för
golvet i ett nytt hus.

Fyndet av den kompletta kakelugnen i Ge-
sällen kan bilda utgångspunkt för en vidare ana-
lys av kakelfynd. Uppenbarligen kunde en kom-
plett kakelugn bestå av över 20 typer, vilket får
viktiga implikationer för vår tolkning av enskilda
kakelfynd. Hela materialet från Gesällen består
av totalt 897 kakelfynd. För hela Kalmars del har
vi identifierat inte mindre än 332 olika typer från
samtliga tillgängliga undersökningar. Av dessa
har 162 typer registrerats iGesällen.Det är främst

s.k. barockkakel, d.v.s. figurkakel, vanligen svart.
Det finns även en mindre andel äldre pottkakel
och yngre släta kakel.

En spridningsanalys av allt kakel frånGesällen
visar att det finns på samtliga tolv tomter och i de
flesta faser (Jeppsson & Tagesson 2014, s. 280). I
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Fig. 4. Hus genom årtiondena
på tomt 290 i kvarteret Gesäl-
len, Kalmar. Den äldsta kakel-
ugnen murades under tidigt
1700-tal upp i det äldsta huset
KG423, konstruerad tillsam-
mans med spisfundamentet i
det stora rummet, sannolikt
som en kombination av kakel-
ugn och öppen härd. Den yngre
kakelugnen stod omkring 1770
i hus KG204 i det södra (högra)
rummet som en renodlad
biläggarugn. KF: kakelugns-
fundament. Planer Lars Östlin.
—18th century building
sequence on property 290 in
the Gesällen plot, Kalmar. KF:
base for tiled stove.
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Fig. 5. Kakel från den kom-
pletta kakelugnen i fig. 1–3.
A. Typ Kalmar 117. B. Typ
Kalmar 198. C. Typ Kalmar
105 och 68. Teckningar Anni-
ka Jeppsson, foto Göran
Tagesson. —Tile designs from
the stove in figs 1–3.
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de flesta fallen rör det sig dock om ett eller ett
fåtal kakel från varje kontext och kontextgrupp.
När vi analyserade spridningen av kakelfynd per
kontext framträdde flera koncentrationer, varav
flera sammanföllmedbevarade fundament.Nor-
malt var kakelugnsfundamentet placerat vid ett
större spisfundament i angränsande rum, vilket
möjliggjort rökfri uppvärmning av det angrän-
sande rummet (Tagesson 2014, s. 166).

Två fundament på tomt 290 och två på tomt
285hänger ihopmedmer ellermindre tydliga ka-
kelkoncentrationer (Jeppsson & Tagesson 2014, s.
281 f). Identifieringen av kakelugnarna i Gesällen
har genomförts med en metod som utgår från
denna kombination av fundament och kakelkon-

centrationer. På tomt 290 och 285 ger detta ett
intressant utslag.Kakelugn 1 och 2, uppförda i fas
290:5 och290:10, är tydligt identifierbara genom
att de omfattar olika typer. Den äldsta kakelugn-
en har färre typer och genomgående grund relief,
medan den yngre har betydligt fler typer och nå-
got djupare relief.

Även på tomt 285 fanns det två kakelugnar, i
tvåolikahusgenerationerutmedFiskaregatan som
avlöstvarandra.Denäldstakakelugnenbestårgen-
omgående av oglaserat kakel, med rikliga spår av
spissvärta. Denna kakelugn är försedd med stora
hörnkakel med lite djupare relief. Den yngre ka-
kelugnen har färre typer i mycket karaktäristisk
stilmedmattsvart glasyr, bladkakelmed konvexa



speglar omgivna av akantusmönster, samt hörn-
kakelmed spiralvridnakolonner.Dessabådakakel-
ugnar har helt olika stil och utformning.

Anmärkningsvärt är att det helt saknas gemen-
sammamotivtypermellan kakelugnarna på tomt
285 och 290. Detta understryker dels att det är
fråga om olika kakelugnar som har bytts ut helt
och hållet. Det visar också att kakelugnarna är
designade och utformade som helheter. De fyra
kakelkoncentrationerna uppvisar ett tydligt och
återkommandedepositionsmönster.Kakelfynden
finns i raseringslager ovanpådenhuskonstruktion
där kakelugnen varit placerad, samt i konstruk-
tionslager till det efterföljande huset. Det var ju
somunderlag för golvet somdenkompletta kakel-
ugnen på tomt 290 bevarades, och detta tillväga-
gångssätt gäller även för de andra kakelugnsfyn-
den.

De fyra identifierade kakelugnarna iGesällen
påträffades på endast två av tolv undersökta tom-
ter. Ytterligare ett antal presumtiva kakelugns-
fundament har vi dock inte lyckats kombinera
med några koncentrationer av kakelfynd, och de
förblir osäkra. Några har tolkats som arbetsytor
framför spisen, men det kan mycket väl dölja sig
ytterligare kakelugnar i materialet. Kakelugnar
behandlades ju som helheter och bör ha kunnat
monteras ner för att flyttas till annat hus utan att
lämna några arkeologiska spår. De säkert belag-
da kakelugnarna är således endast ett minimum.

Kakelfynd förekommer alltså från så gott som
samtliga tomter och tidsfaser i kvarteret Gesällen,
men i de flesta fall rör det sig om endast ett fåtal
exemplar. Dessa kan tolkas som en sorts brus av
enstaka kakelfynd i spridda kontexter. Kakel från
raserade kakelugnar är generellt sett större, i vis-
sa fall nästan hela, vilket avviker gentemot de en-
skilda fyndposterna från spridda kontexter, vilka
generellt är mindre. Denna skillnad i fragmente-
ringsgrad understryker ytterligare att de enstaka
kakelfragmenten kan betraktas som lösfynd.

Även materialet från grannkvarteret Mästa-
ren i Kalmar är rikt och varierat, men här saknas
direkta belägg för kakelugnar i form av tegelfun-
dament. Det finns dock två tydliga koncentra-
tioner på tomt 235 och 236 som tyder på att dessa
tomter har haft en eller flera kakelugnar. Bebyg-
gelsen på tomt 235 etablerades på 1660/70-talet
och omfattade då sannolikt ett gatuhus, som dock

inte har bevarats, och ett gårdshus med kraftig
stengrund. I byggnadens västra del fanns ett kraf-
tigt stenfundament till en spis eller ugn.Detta hus
har senare under 1680/90-talen byggts till och
fått en sekundär rumsindelning. I anslutning till
stenfundamentet fanns pådet nya tegelgolvet res-
ter av träkol och sot, som tyder på att det funnits
en eldstadsöppning mot norr.

Huset på tomt 235 revs på 1710-talet. I anslut-
ning till ett mindre raseringslager i husets södra
rum hittades små kakelfragment av typen Kalmar
3. Detta kan tyda på att det funnits en kakelugn
på eller i anslutning till stenfundamentet. Denna
var möjligen riktad mot det södra rummet men
eldades från det norra rummet (köket).Nya bygg-
nader har sedan uppförts under 1710/20-talet. I
ett kraftigt utjämningslager som bildade under-
lag för det nya huset hittades en stormängd kakel
som kan betecknas som tertiärdeponerade, d.v.s.
utan känd proveniens. Just i detta fall knyter dock
fördelningen av kakeltyperna fynden till tomten.
Flertalet kakeltyper finns inte bara i utjämnings-
lagren, utan även i andra kontexter inom tomten
(Tagesson & Nordström 2012, s. 106).

Samma tendens finns på tomt 236 i Mästaren.
Det tämligen stora kakelmaterialet fanns dels ut-
sprittmed enstaka fragment i alla faser ochmånga
olika kontexter, men också i en markant koncent-
ration i den förnyade bebyggelsen med datering
till 1730-talet.Fyndengjordes framförallt idetom-
byggda gårdshuset, där fragmenten låg koncent-
rerade i ett konstruktionslager. Detta innebär att
kakelmaterialet sannolikt kommer från en kakel-
ugn somblivit omodernoch rivits.Dennahar san-
nolikt funnits i bostadshuset ut mot gatan och
sedan sekundärt hamnat i gårdshuset (Tagesson
& Nordström 2012, s. 107).

Ytterligare ett tydligt exempel på relationen
mellan kakelfyndoch kakelugnar finns från kvar-
teret Dolken i Jönköping (Stibéus et al. 2009).
Bebyggelsen här totalundersöktes 1983 och 1987–
88, och det är framför allt den senare under-
sökningen som möjliggör en detaljerad analys av
fyndförhållandena.Kvarteret är beläget sydöst om
stadens torg och planlades strax före 1620 inför
etableringen av ett vantmakeri. Bebyggelsen var
enhetlig, med 15 regelbundna långsmala tomter.
I flera fall har tomterna karaktäristiska, 9 x 9 m
stora, byggnader med närmast kvadratisk form
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och en planlösning med ett stort rum med spis-
fundamentochtvåmindrerum(Stibéusetal.2009;
Tagesson 2014).

År 1621 anlände specialister från Lübeck och
Rostock till vantmakeriet, omfattande mästare
med hustrur och barn, samt mästersvenner och
drängar, tillsammans 150 personer. De flyttade
in i de nybyggda husen, men det var svårt att få
dessa färdigställda i tid (Björkman 1918, s. 200).
De femton undersökta gårdarna, vars etablerings-
datum är säkerställda genom dendrodateringar
till ca 1620, kan jämföras med detaljerade upp-
gifter om 15 tomter som kronan 1623 skänkte till
faktoriet och dess ledare, borgmästaren Peder
Gudmundsson.Uppgifterna tyder på att vantma-
keriet omfattat just kvarteret Dolken och dess 15
enhetliga tomter.

Vidundersökningarnadokumenteradesenstor
mängd kakel på åtta av de totalt 15 undersökta
tomterna. Kaklet från 1987–88 års undersökning
är registrerat per hus och tomt.Det omfattar när-
mare 115 kg och utgörs till allra största delen av
svart och oglaserat figurkakel, medan inslaget av
1700-talskakel är litet och kan knytas till enstaka
yngre anläggningar. Enligt rapporttexten verkar
kaklet främst ha hittats i de gatunära husen och i
flera fall även i och omkring spisfundamenten.
Av 15 tomter finns kakel registrerat på åtta, och i
många fall rör det sig om hög kvalitet (Stibéus et
al. 2009, s. 68). Detta bekräftar tolkningen att
tomterna inrättats för tyska hantverkare somkom
till Jönköping för att arbeta vid vantmakeriet.

Kakelfynd i stadsrummet
I kakelmaterialet från de fyra städer som ingår i
studien kan vi urskilja två olika huvudriktningar
för motiven, dels figurativa motiv, med mytolo-
giska figurer, vapensköldarochportiker, vilka san-
nolikt tillhör tiden ca 1550–1650, dels mer vege-
tativamönster från ca 1650–1700.Deger uppslag
till fördjupade studier av motiv och bildprogram
i en historisk kontext, men detta ligger utanför
ramarna för denna artikel.

Kakel kan ytligt sett verka förekomma över
allt i städernas kulturlager. Jämförelsen mellan
de fyra städerna visar dock att fördelningen av
kakel är ojämn mellan de undersökta tomterna i
respektive stad. Vid en analys av kakelfyndens
frekvens i relation till kontexterna visar sig en

stor del av fynden bestå av en eller ett par fynd-
posterperkontext.Detta ser vi somteckenpåom-
deponering, ett brus av kakel utan känd prove-
niens. Vissa tomter utmärker sig med mycket ka-
kel (mätt antingen i kilo eller i fyndposter), och
dessa tomter har även flest antal typer. Det ledde
oss att formulera en arbetshypotes: om det finns
många kakelfragment av många olika typer koncent-
rerade i ett fåtal kontexter, då kan det tolkas som
indikation på att en kakelugn stått på tomten.
Omvänt bör vi vara mycket försiktiga med att
tolka enstaka kakelfynd spridda i olika kontexter
på det viset.

I JönköpingochLinköpingärvariationen inom
stadsrummet betydande. Särskilt från Jönköping
finnsmycket kakel insamlat från stora och välun-
dersökta tomter i stadens olika delar. Kakelmate-
rialen är mycket olika. På Tyska madens tomter
(främst kvarteretDolken) finnsmycket kakel och
kakelugnar. Från några av köpmanstomterna
längs Storgatan, framför allt i kvarteren Aspen
och Ankaret, finns ett mindre material som kan
tyda på att dessa köpmansgårdar haft kakelugnar,
med en liknande uppsättning motivtyper som i
Dolken. Samtidigt är det markant att andra tom-
ter från samma sociala zon, t.ex. kvarterenAbbor-
ren och Apoteket, sannolikt har saknat kakelug-
nar. På samma sätt saknas helt belägg för kakel-
ugnar i hantverkskvarteren längs Smedjegatan
och i Svenska maden.

Kakelugnarna i Dolken har bland annat mo-
tiv som tydligt pekar mot norra Tyskland, bland
annat kakel med Lübecks stadsvapen, vilket Mag-
nus Stibéus (2009) tolkat som att kakelugnarna
tagits med av dem som bosatte sig på Tyska ma-
den. Liknande kakeltyper finns även i Aspen, där
bland andra den förmögne borgmästaren Peder
Gudmundsson hade sin gård. Gudmundsson
fungerade som faktor för vantmakeriet och ans-
varade för att bostäderna på de 15 gårdarna iord-
ningställdes inför tyskarnas ankomst 1621.Över-
ensstämmelsen i typer mellan gårdarna kan al-
ternativt tolkas tvärtom, att det var Gudmunds-
son som anförskaffade kakelugnar av samma ut-
förande till såväl vantmakeriets gårdar som till
sin egen bostad vid Storgatan.

I Linköping är materialet mer magert och
domineras av fynd från biskopsgården i kvarteret
Aposteln. Denna tomt gav ett rikt kakelmaterial
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med motivtyper som finns spridda över staden.
Antalet mer omfattande undersökningar är be-
gränsat, men vi kan konstatera att kakelugnar
sannolikt funnits i kvarteret Brevduvan (Feldt &
Tagesson1997, s. 79 f).Det är också anmärknings-
värt att kakel helt saknas från kvarteret Bok-
bindaren, tvånyligenundersökta gårdar i stadens
östra del som etablerades runt 1620 (Tagesson
2013a). De tillgängliga fynden från Norrköping
är få, men spridningen är anmärkningsvärd gen-
om att motivtyperna är specifika för respektive
undersökning, vilket tyder på att olika stadsdelar
och tomter har haft egna kakeluppsättningar.
Analysen för Norrköpings del behöver dock ut-
vecklas vidare allt eftersomde senaste utgrävning-
arna avrapporteras.

Samtliga undersökningar i Kalmar har givit
mycket kakel. Skillnaden mot Jönköping och Lin-
köping är betydande. I dessa båda städer är varia-
tionen stor och spridningen ojämn, medan det i
Kalmar finnsenspridning iallaolikadelaravstads-
rummet, såväl i den gamla staden och på slottet
som i den nya staden. Materialet från kvarteret
MagisternpåKvarnholmensöstra sidaavvikergen-
omsinhöga andel unikamotiv,medan skillnader-
na mellan de norra (Mästaren och Gesällen) och
södra (Bankmannen) delarna är mindre.

Våra resultat kan tolkas som att mängden ka-
kel totalt, liksom antalet typer och antalet unika
typer, står i proportion till varandra. Om antalet
kakelfynd ökar, ökar även antalet typer och an-
talet unika typer.Omväntbetyderdetta att ett en-
skilt kakelfynd knappast utgör belägg för kakel-
ugnar på tomten. Både från Jönköping och Lin-
köping finns exempel på enstaka kakelfynd som i
sitt sammanhang knappast kan tolkas som belägg
på kakelugnar. Detta är särskilt tydligt i de stora
Kalmar-materialen från Gesällen och Mästaren.
Trots omfångsrika fynd visar en kontextuell ana-
lys att det oftast är fråga om ett eller två fragment
per stratigrafisk enhet, vilketbörkunna tolkas som
omdeponerade lösfynd. För kaklet från Linköp-
ing, med enstaka belägg från de ytmässigt små
undersökningarna, är det tydligt att de knappast
kan tas som indikationer på kakelugnar. Dessa
slutsatser är i sin tur viktiga då vi vill använda ka-
kelmaterialet som underlag för en kulturhisto-
risk diskussion kring bruket av kakelugnar.

Konsumtion, status ochmodernitet
Den ojämna fördelningen av kakel både mellan
och inom städerna väcker frågor kring kakel och
kakelugnar som uttryck för social konsumtion.
Frågan var kaklet tillverkades har diskuterats. För
Skandinaviens del verkar forskningen mena att
kaklet importerats under äldsta tid. Senarehar in-
flyttade kakelugnsmakare tillverkat kakel lokalt
men med importerade matriser. Tillverkning av
kakel finns belagt i Stockholm redan på 1500-ta-
let (Århem 2007, s. 108). Vid arkeologiska under-
sökningar i Stockholm har stora mängder kakel
tagits till vara, bl.a. kakel från samma matriser
som de bevarade kakelugnarna på Skokloster,
eller närbesläktade mönster (Knutsson 1990, s.
61). Originalpatriserna med positiv relief tillver-
kades av träsnidare, men inga sådana finns beva-
rade (Knutsson 1990, s. 64).Keramiska kakelma-
trisergjorda somavtryckavdenyssnämndapatris-
erna har dock påträffats framför allt i Stockholm,
såsom i södra delen av Norrmalm (Århem 2007,
s. 108), vilket ger tydliga belägg för lokal produk-
tion. Man antar dock att det funnits en handel
med matriser, som indirekt kan spåras via sprid-
ningen av identiska matrisfynd och kakel (Knuts-
son 1990, s. 66).

Den nu aktuella studien över kaklet från fyra
götalandsstädergerdockendelvis annorlundabild.
Genom den genomförda totalregistreringen av
kakelmaterialen kan vi visa på stor variation inom
och mellan städerna. Det visar sig att det stora
antalet motiv verkar vara till allra största delen
unikt för respektive stad. Endast ett mycket litet
fåtal motivfynd återfinns på andra platser (Tages-
son & Jeppsson manus).

Under 1600-talet anses allmänt produktionen
och konsumtionen av kakel främst vara knuten
till representativa byggnader såsom rådhus, lands-
hövdingeresidens, högadelns slott och stadspalat-
sen i Stockholm. Kakelugnsmakaren Hindrich
Thim var verksam i Stockholm 1644–70 och leve-
rerade 1670 ännu bevarade kakelugnar på Sko-
kloster, i likhetmedkrukmakarenMichaelEricks-
son i Uppsala vid samma tid (Knutsson 1990, s.
58 ff). Kakelugnar fanns även i palatset Makalös
i Stockholm enligt en inventarieförteckning från
1656. På Läckö installerades kakelugnar under
Magnus Gabriel de la Gardies renoveringsperiod
under 1670-talet (Carlsson 2008, s. 38). För Kal-
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mar slotts del finns skriftliga uppgifter om in-
kallade tyska mästare, och en av dessa, Albrecht
Pottemakares verkstad från 1640-talet, har identi-
fierats (Blohmé 1995). Till rådhuset i dennya sta-
denpåKvarnholmen levereradeunder 1680-talet
krukmakarenGregerHansson (Holst) svartaoch
oglaserade kakelugnar (Hofrén 1970, s. 41).

Den äldre forskningen antog att konsumtio-
nen av kakelugnar under 1600-talet var förbe-
hållen en exklusiv krets. Det franska sändebudet
Magalotti skriver i sin reseskildring 1674 att»bru-
ket av kakelugnar i stället för öppna spisar är föga
vanligt, ochdär det nyligenblivit infört, finnas de
ställda bredvid varandra för att kunna använda
bådedenenaochdenandra»(Magalotti/Stenbock
1912). Och Linné skriver i sin öländska resa 1741
att »kakelugnar vet man intet av på Öland».
Vårt material från de fyra städerna visar dock på
en mer komplicerad och sammansatt bild, vad
gäller såväl innovationsförloppet som spridning-
en i städernas olika delar.

De äldsta kaklen i vår undersökning verkar
kommafrånhögstatusgårdar:biskopsgårdeniLin-
köping vid sekelskiftet 1600 och Kalmar slott vid
samma tid. Skriftliga uppgifter tyder på att Kal-
mar slott hade kakelugnar redan på 1570-talet
(Hofrén 1929, s. 122), men dessa har vi ännu inte
kunnat identifiera bland fynden. I det nya råd-
husetpåKvarnholmen från1680-talet fannskakel-
ugnar, liksom i landshövdingens nya residens på
1690-talet (Hofrén 1970, s. 41, 57). De äldsta
kaklen i Jönköping finns koncentrerade till Tyska
maden, vantmakeriets gårdar från 1620, och är
sannolikt direktimporterade frånTyskland. Från
slottet saknas arkeologiskt material, annars vore
detta ett troligt innovationscentrum. För Norr-
köpings del fungerade förmodligenLouis deGeers
stadspalats Stenhuset från 1630–40-talen påmot-
svarande sätt (Helmfrid 1959, s. 158).

Vår kakelstudie har visat på en vissmen ojämn
spridning i Jönköping och Kalmar, sannolikt även
Norrköping. Framför allt i Jönköpings köpmans-
gårdar utmed Storgatan finns tecken på kakel-
ugnar under 1600-talet. En viss överensstämmel-
se mellan fynden från kvarteren Dolken och As-
pen antyder att den rike borgmästaren Peder
Gudmundsson skaffade sig kakel av samma slag
som fanns hos de tyska vävarna. Å andra sidan vi-
sar spridningen av kakel att materialet var förbe-

hållet särskilda kretsar. Kakelugnar saknas i hant-
verkskvarteren i både Linköping och Jönköping.

Kalmarfynden ger dock en helt annan bild.
Här har kakel konstaterats i olika sociala zoner.
Kakel finns från samtliga undersökningar såväl i
gamla som nya staden. För de norra delarna av
Kvarnholmen gäller att tomterna 235 och 236 i
Mästaren och tomt 290 och 285 i Gesällen med
stor sannolikhet har haft kakelugnar redan under
1680/90-talet.Dendetaljerade analysenhar visat
att kakelugnarna på dessa tomter inte tillhör kon-
struktionsfasen, men har installerats i samband
med en ombyggnationsfas i de första husen, nå-
got tiotal år senare. Även på tomt 235 i Mästaren
har en kakelugn sannolikt satts upp i samband
med en mindre ombyggnation av gårdshuset på
1680/90-talet. På tomt236har det sannolikt fun-
nits en kakelugn i gatuhuset redan från 1660/70-
talet.

Kalmarfynden avviker också genomatt de på-
visar en spridning även till mindre välbeställda
stadsdelar. Dessa kakelugnar har uppförts så ti-
digt som under årtiondena strax före 1700, en
period då man fortfarande har tillverkat svart-
glaserat figurkakel. Exakt hur länge detta pågick
är dock inte klarlagt. I Kalmar levererades svarta
och oglaserade kakel till rådhuset så sent som
1688 av kakelugnsmakaren Holst. Detta innebär
att två av kakelugnarna iGesällen faktiskt är sam-
tida med och kan tillhöra samma svartglaserade
typer som sattes in i rådhuset.

I landshövdingens residens satte man däremot
in vita kakelugnar redanpå 1690-talet, och år 1713
omtalas en grön kakelugn. En jungfrukammare
hade i samma residens år 1702 en svart kakelugn
»som förr stått i salen» (Hofrén 1970, s. 41, 57).
Exemplen tyder på att svartglaserat figurkakel
tillverkades under 1680-talet,men successivt fasa-
des ut under 1690-talet och senare. De senare
kakelugnarna i Gesällen från sekelskiftet 1700
och senare har uppenbarligen varit omoderna
och bör tolkas som sekundärt uppmurade. Mer-
parten av kakelugnarna under 1700-talets första
årtionden var släta och gröna.

Under 1700-talet vidgades konsumtionen av
kakelugnar. 1724 nämns att alla anställda vid
Drottningholm hade rätt till kakelugn. När de
svenska manufakturerna började med kakelugns-
tillverkning från 1720-talet och framåt blev kakel-
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ugnar vanligare (Scherman 2007, s. 37). Kanske
vi ska se tillkomsten av kakelugnar på norra de-
len av Kvarnholmen under slutet av 1600-talet
som exempel på en sorts modernitet som redan
var på väg att bli omodern.

Analysen av de enskilda kakelugnarna i vårt
material visar att dessa visserligen bestått av gan-
ska många kakeltyper, men att de var medvetet
komponerade i en enhetlig stil. En tidigare arbets-
hypotes som vi prövat, att kakelugnar hos lägre
sociala grupper skulle kunnahavarit sammansatta
av disparata kakeltyper (»loppisfynd») visar sig
inte stämma. Samtliga påvisade kakelugnar i vårt
material från JönköpingochKalmar tyderpåmot-
satsen, även när dessa blivit sekundärt uppmu-
radeunder 1700-talet.Enkakelugn ska således be-
traktas som en enhet: den kan visserligen mon-
teras ner och flyttas, men bibehåller likväl en en-
hetlig uppsättning kakelmotiv. Detta har i sin tur
viktiga implikationer för vår tolkning av kakel-
fynd från arkeologiska kontexter.

Denkomplettakakelugnen från tomt290,upp-
satt vid 1700-taletsmitt och sedannedplockad en
knapp generation senare, är anmärkningsvärd.
Dessa händelser, beslutet att införskaffa och sät-
ta upp en omodern men fungerande kakelugn i
huset på 1750-talet, liksom beslutet att efter kort
tid montera ner hela huset, kassera kakelugnen
och bygga upp ett nytt hus, kan sättas samman
med enskilda personer och familjer och deras bio-
grafier. Sannolikt ligger ägarbyten delvis bakom
dessa beslut och händelser.

Slutligen frågan om kakelugnarnas funktion
och relation till byggnaderna de är placerade i. I
Gesällen iKalmar ochDolken i Jönköping verkar
det finnas tvåhuvudvarianteravkakelugn, anting-
en placerad i en vägg för att indirekt värma upp
ett angränsande rum, eller som ett komplement
till en öppen härd i samma rum som kakelugnen
själv skulle värma. Den tidigare varianten fanns
på tomt 285 och den yngre kakelugnen på tomt
290 i Gesällen, medan den senare varianten fanns
i Dolken i Jönköping och i form av den äldre
kakelugnen på tomt 290 i Gesällen. Hur kakel-
ugnarna i Mästaren var konstruerade är oklart:
möjligenkangårdshuset på tomt235hahaft både
kakelugn och öppen eldstad på samma spisfun-
dament.

Tolkningen av kakelugnarnas placering an-

sluter till en vida spridd huskonstruktionmed ett
primärt uppvärmt kök och ett rökfritt rum som
uppvärmdes via en kakelugn, således ett kök och
en stuga eller Stube (Atzbach 2014). Intressant
nog kan vi i detta fall följa konstruktionen av
kakelugnen i olika kontexter och samtidigt stu-
dera hur kakelugnen anpassats till hustypen. Båda
varianterna förekommer i två- och trerumshus
och verkar inte kunna kopplas till någon särskild
byggnadstyp. Materialet är dock fortfarande all-
deles för litet för att man ska kunna dra några
generella slutsatser. Ytterligare en källkritisk fak-
tor är att närvaron av sättugnar av järn inte har
tagits med i analysen. Vi vet att dessa förekom
bland annat i Kalmar. Sättugnar göts bland an-
nat på Huseby bruk nära Växjö under 1600-talet
(Hofrén 1937, s. 367; jfr Eriksdotter 2013, s. 18),
men i avsaknad av fyndhar vi inte behandlat dessa
här.

På Skoklosters finns välkända exempel på en
kombinationavkakelugnochöppenspis från1670-
talet. Gunhild Eriksdotter (2013) har påpekat att
man här använt den öppna spisen som ljuskälla
och ugnen för uppvärmning. Samma gäller för
Åbo slotts bostadsflyglar 1630 och Kalmar slott
från 1644 och senare (Majantie 2010, s. 334;Hof-
rén 1937, s. 371). Omvänt innebär kakelugnen i
det rökfria rummet attmanmåste lösa belysning-
en på andra sätt, t.ex. genom fler och större föns-
ter.Kakelugnar, liksomspisar ochugnarmed skor-
stensstock, tillåter vidare innertak och vindsut-
rymmen, och öppnar för en helt ny byggnadstyp.
Dessa nya värmekällor tillåter också en differen-
tiering i antalet rumoch enmer flexibel uppvärm-
ning av olika rum vid olika tillfällen (Kristiansen
2003, s. 260; Eriksdotter & Legnér 2015). Inför
framtida studier finns stora utmaningar att ana-
lysera bostadskulturen och det uppvärmda bo-
stadsrummet i ett bredare sammanhang.

Kakelugnarna var ett led i införandet av nya
uppvärmningsmöjligheter och en ny bostadskul-
tur, vilket tidigare forskning betraktat som ut-
tryck för modernitet och hög status. En tidigare
uppfattningatt kakelugnenunder 1600-talet främst
fanns i högreståndsmiljö visar sig inte längre håll-
bar. Av föreliggande studie framgår att det finns
stora regionala skillnader. Kakelugnar var gan-
ska dyra, men det hindrade uppenbarligen inte
mindre välbeställda hushåll (enkla hantverkare i
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Kalmar, vantmakeriets vävare i Jönköping, borg-
are i Linköping och Norrköping) att skaffa sig
kakelugnar redan under 1600-talet. Ändå bör vi
diskuterakakelugnensomstatusföremål.Flerafors-
kare framhåller att den öppna spisen, särskilt med
sandstensomfattning och centralt placerad i re-
presentativa utrymmen, fortfarande under 1600-
och 1700-talet ansågs som den främsta status-
symbolen,medan kakelugn och sättugnmera be-
traktades som praktiska värmekällor (Eriksdot-
ter 2013, s. 21; Eriksdotter & Legnér 2015).

Tack
Artikeln har möjliggjorts genom generösa bidrag från
Berit Wallenbergs stiftelse och Claes och Greta Lager-
feldts stiftelse, till vars styrelser riktas ett varmt tack.
Tack till kakelugnsmakare Per Dahlberg i Kläckeberga
för hjälp med tolkning och rekonstruktion av fynden
från Kalmar. Tack till arkeolog Claes Pettersson vid
Jönköpings länsmuseum för hjälpmed kaklet därifrån.
Tack till Jette Linaa vid Moesgård museum och Gun-
hild Eriksdotter vid Uppsala universitet, som läst ma-
nus och kommit med värdefulla kommentarer.

Referenser
Ambrosiani, S., 1910. Zur Typologie der älteren Kacheln.

Uppsala.
Atzbach,R., 2014. The ‘Stube’ and itsHeating. Archaeo-

logical Evidence for a Smoke-Free Living Room
betweenAlps andNorthSea. SvartKristiansen,M.
& Giles, K. (red.). Dwellings, Identities and Homes.
European Housing Culture from the Viking Age to the
Renaissance. Aarhus.

Björkman, R., 1918. Jönköpings historia. Bd 2. Det nya
Jönköping. Jönköping.

– 1919. Jönköpings historia. Bd 3. Det nya Jönköping.
Jönköping.

Blohmé, M., 1995. Siste krukmakaren i Gamla stan.
Kalmar län 1995. Årsbok för kulturhistoria och hem-
bygdsvård. Årgång 80. Kalmar.

Blomqvist, R., 1936. Kakel och kakeltillverkning i Lund
under dansk tid. Kulturens årsbok 1936. Lund.

Carlsson, K., 2008. Keramik och kakel på Läckö slott. Om
funktion och proveniens. Västergötlands museum,
rapport 2008:25. Skara.

Collmo, A. & Hammarström, I. (red.), 1982. Kalmar
stads historia. 2, FrånKalmarunionens stad till den nya
stadsgrundningen påKvarnholmen. Kalmar.

Eriksdotter, G., 2013. När slottet blev beboeligt. Inne-
klimatets betydelse på Skoklosters slott under
Wrangels tid. Bebyggelsehistorisk tidskrift 66/2013.
Stockholm.

Eriksdotter, G. & Legnér, M., 2015. Indoor climate

and thermal comfort from a long-term perspec-
tive. Burmeister House in Visby, Sweden, c. 1650–
1900.Home cultures 12:1. Oxford.

aimster, D., 2003. Pots, prints and protestantism:
changing mentalities in the urban domestic sphere,
c. 1480–1580. Gaimster, D. & Gilchrist, R. (red.).
TheArchaeology of Reformation 1480–1580. Leeds.

altiner Nordström, S., 2014. Hantverk – krukmake-
rier och kakelugnsmakare i Jönköping. Nordman,
A-M. et al. (red.). Stormaktsstaden Jönköping: 1614
och framåt. Jönköping.

elmfrid, B., 1959.De på stenhuset. Norrköping.
1965. Norrköpings historia 5. Tiden 1568–1655. Norr-
köping.

ofrén, M., 1929. Om kakelugnar och kakelugnskonst
i sydöstra Sverige. Svenska kulturbilder 1. Stockholm.
1970. Kalmar. Karolinska borgarhus i sten. Stock-
holm.

eppsson, A. & Tagesson, G., 2014. Kakelfynd från kv
Gesällen. I Tagesson (red.) 2014.

äggi, C. & Staecker, J. (red.), 2007. Archäologie der Re-
formation. Studien zu den Auswirkungen des Konfes-
sionswechsels auf die materielle Kultur. Berlin.

nutsson, J., 1990. Avtryck i leran. Orientaliskt och
europeiskt i reliefpressat 1600-talskakel. Porslin,
fajans och annan keramik på Skokloster. Skokloster
slott.

ristiansen, O., 2003. Danske kakkelovne og deres
billedprogrammer i 1.Halvdel af 1500-tallet.Roes-
dahl, E. (red.). Bolig og familie i Danmarks middel-
alder.Højbjerg.

ristiansen, O., 2007. Ceramic stove tiles and their
production in Denmark. I Majantie (red.) 2007.

iebgott, N-K., 1972.Kakler.Hovedtraek af kakkelovnens
historie ca. 1350–1650. Köpenhamn.

indberg, F., 1976. Linköpings stads historia 2. 1567–1862
Näringsliv och förvaltning. 2:a uppl. Linköping.

indquist, G. 1981.Krukor och fat. Svenskt krukmakeri
under 400 år. Stockholm.

agalotti, L., 1912. Sverige under år 1674: från italien-
skan med 23 samtida bilder. Red. C.M. Stenbock.
Stockholm.

ajantie, K. (red.), 2007.Ruukkuja ja ruhtinaita: savias-
tioita ja uunikaakeleita ajalta 1400–1700 = Fat och
furstar. Lerkärl och ugnskakel från 1400–1700. Åbo.
2010. Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. Archaeo-
logica Medii Aevi Finlandiae XVII. Åbo.

ordman,A-M.,Nordström,M.&Pettersson,C. (red.),
2014. Stormaktsstaden Jönköping: 1614 och framåt.
Jönköping.

lsson, M., 1965.Kalmar slotts historia. 3, Tiden från 1613
till 1941. Stockholm.

ystad, G., Sallnäs, B. & Wessman, L., 1965. Jönköpings
stads historia. Del II. Jönköping.

cherman, S., 2007.Marieberg och 1700-talets kakelugnar.
Lund.

G

H

H
–

H

–

J

J

K

K

K

L

L

L

M

M

–

N

O

R

S

Stibéus,M.;Gustavsson, J.&Nydolf, N-G., 2009.Tys-

123Varmt och skönt – och iögonfallandemodernt

Fornvännen 110 (2015)

Art. Tagesson o Jeppson 111-125:Layout 1  15-05-25  10.50  Sida 123



kaMaden i 1600-talets Jönköping: tre undersökningar i
kvarteret Dolken och kvarteret Droskan. Jönköping.

Tagesson, G., 2013a. Kv Bokbindaren 28. Hemma hos
FrökenLöfgren – från 1600-talets kronotomter till 1700-
talets hantverksgårdar. UV Öst rapport 2013:31. Lin-
köping.

– 2013b.Vore bäst alle huus vore lijka –makt, ideolo-
gi och modernitet i den tidigmoderna staden. Ers-
gård, L. (red.). Visioner och verklighet – arkeologiska
texter omden tidigmoderna staden. GotarcC76.Göte-
borg.

– 2014. Tidigmoderna rum – gård, hus och rum i
1600- och 1700-talets Jönköping. Stibéus,M. (red.).
Slaktarens kaj, apotekarens trädgård och fällberedarens
gård. Arkeologi på tre gårdar i 1600- och 1700-talens
Jönköping. Jönköping.

– (red.), 2014.KvarteretGesällen4och25.Särskildarkeo-
logisk undersökning. Kalmar stad och kommun. Kal-
mar län. Riksantikvarieämbetet, arkeologiska upp-
dragsverksamheten. Rapport 2014:93. Linköping.

Tagesson, G. & Jeppsson, A., manus. Kakel och kakel-
ugnar i fyra tidigmoderna städer. Rapport från ett forsk-
ningsprojekt 2012–2014.

Tagesson, G. & Nordström, A., 2012. Kv Mästaren,
Kalmar stad och kommun: särskild arkeologisk under-
sökning 2009. Riksantikvarieämbetet, arkeologiska
uppdragsverksamheten, UV Öst. Rapport 2012:
104. Linköping.

Tunander, B. & Tunander, I., 1999. Svenska kakelugnar.
Nordiska museet. Stockholm.

Wahlöö, C., 1976. Keramik 1000–1600 i svenska fynd.
Kulturhistoriska museet i Lund.

Århem,B., 1981.Björnen–ett krukmakarkvarter i Södra
Klara. Stadsvandringar. Stockholms stadsmuseum.

– 2004. Kakel från underjorden: arkeologiska fynd
från Stockholms innerstad. Blick: Stockholm då och
nu. Stockholms stadsmuseiförvaltning.

– 2007. Stockholmskakel – omkakelfynd och tillverk-
ning. I Majantie 2007.

124 GöranTagesson&Annika Jeppsson

Fornvännen 110 (2015)

Art. Tagesson o Jeppson 111-125:Layout 1  15-05-25  10.50  Sida 124



125Varmt och skönt – och iögonfallandemodernt

Fornvännen 110 (2015)

Summary

Stove tiles are awell-knownbut rarely problema-
tised find category, widely distributed in space
and time, and often seen as an indication of
modernity and social status. But the single tile
find is often regarded as an indication of the pres-
ence of tile stoves, which is a problematic stand-
point. In the present research project, tiles from
the Baroque period (late 16th to early 18th cen-
tury) have been analysed in the four towns of
Kalmar, Linköping, Jönköping and Norrköping.
Tiles from available archaeological excavations
have been documented according to identified
unique types and to their distribution in time
and space.Themethod relies on the fact that every
tile comes from a unique mould, and by identify-
ing thesemotif types it is possible to better under-
stand their distribution in the stratigraphyon the
town plots, as well as in different social zones in
the towns and between towns.

In Kalmar, numerous tile finds were made
during archaeological excavations in 2009–12. A
unique find of a complete sample of tiles from a
stove was uncovered in the Gesällen block in the
northern part of the 17th century town. It was
possible to reconstruct from these tiles a com-
plete stove, comprising about 68 tiles and 20 dif-
ferent types. This find offers important informa-
tion of the nature of tile stove assemblages. The
stove seems to have been erected on a small foun-
dation, next to the wall of the kitchen and con-
nected to its big fireplace, thus heating the adja-
cent room in a smoke-free manner. The distribu-
tion of this kind of foundations, mostly in brick,
is possible to analyse in relation to the distribu-
tion of tiles on 16 plots excavated in Kalmar.
Concentrations of tiles in the stratigraphy indi-
cate the presence of tile stoves. On the other
hand, a single piece of tile can be found almost
everywhere in the stratigraphy, on all plots and
almost in all structures and periods, a pattern
interpreted as part of redeposition processes.
This information should contribute to further

discussion of single finds at urban excavations. A
tile stove cannot be identified from a single tile.

Comparing the spread of motif types be-
tween the towns, it appears that most of the tile
production was local. The distribution of tile
stoves across the towns seems tohavebeendiffer-
ent in each of our four cases. A common feature
is that the distribution seems to have begun at an
innovation centre: the bishop’s residence in Lin-
köping, the royal castle in Kalmar, the mayor’s
residence and/or the homes of German immi-
grant weaving masters in Jönköping, and proba-
bly the residence of theDutch industrialmagnate
Louis de Geer in Norrköping.

There are however important differences in
the distribution of tile stoves within, as well as
between, the towns.Especially in Jönköping, there
are clear differences between social zones. Tile
stoves seem to concentrate at some of the larger
merchant properties along the Storgatan main
street and at certain weaver’s properties in the
“German meadow” precinct. This piece of mo-
dernity and comfort is absent from the proper-
ties of artisans and lower officials. In Kalmar the
picture is different: here tile stoves seem distrib-
uted in all social zones, also in the less well-off
quarters in the northern part of the town. The
tendency is however that the distribution was
rather uneven within each quarter, with tile sto-
ves only on certain plots.

17th century tile stoves should be studied in
relation to the buildings where they were placed,
in order to analyse the period's profound changes
in building culture. Our analysis of tiles and tile
stoves in four towns revealed great differences in
the spread of this new kind of fashion and/or
building culture. But the changes are unevenly
distributed, with important differences within
and between the towns. In order to understand
this process, it is important to study single plots
and building constructions as part of the biogra-
phy of each block.
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