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n p t t j a  Å re ts fö rs ta n u m m e rh a n d la ro m e ttk ä r ts a m ta ls -  
ä m n e , å tm in s to n e  b lan d  h e rra r  i V ä s te rb o tte n ,nummer n ä m lig e n  sp isar, k am in er, k a k e lu g n a r, v ed  och
e ld n in g .

T e m a n u m re t in led s  av  b y g g n a d s in g e n jö r  RolfSixtensson, v ä lk ä n d  fö re  
d e t t a  m e d a rb e ta r e  på  m u s e e t  u n d e r  m å n g a  år, so m  i s to ra  d ra g  te c k n a r  
e ld s ta d e n s  h is to ria  i V ä s te rb o tte n . Från d e n  en k la  a n o rd n in g e n  i k å to r  
och kojor via ö p p n a  sp isa r  och  jä rn sp is a r  till s innrika  c e n tra lv ä rm e sy s te m , 
la d u g å rd s s p is a r  och  v a tte n v ä rm a re .

F ö rfa tta re n  och  sk o lm a n n e n  Bo Johansson från  V ilhelm ina  b id ra r  m ed  
en  vers  so m  h a n d la r  o m  n ä r  jä rn sp is e n  kom  till b y g d e n .

A rk itek ten  och s lö jd a re n  m e d  m e ra  Bengt Lidström, so m  k o n s tru e ra t  
och  m u ra t  m å n g a  sp isa r  u n d e r  s i t t  lå n g a  yrkesliv, b e r ä t ta r  o m  s i t t  b a rn 
d o m s h e m  i N o rrb o tte n s  k u s t t r a k te r  d ä r  all m a t la g n in g  s k ö t te s  i d e n  
ö p p n a  köksspisen sa m tid ig t som  d en  var h e m m e ts  cen tru m .

K akelugnsm akare Peder Nyström ä r  verksam  h är i U m eå. Hans iak ttag e l
ser som  kak e lu g n sm ak are  ligger till g ru n d  fö r artikeln  som  m u se e ts  tid ig are  
m e d a rb e ta re  Bo Sundin, n u m era  b iträ d a n d e  länsan tikvarie  vid Länsstyrel
sen , skrivit om  kak e lu g n en s historia i V äste rb o tten . Dess historia ä r  kort och 
intensiv, och d en  ligger he ller in te  särskilt lå n g t tillbaka i tid e n . Det h a r  in te  
fu n n its  n å g o n  industriell tillverkning av k ak e lu g n ar i våra trakter, d ä rem o t 
ger fö rfa ttarna  belägg  för en  viss lokal och hantverksm ässig  tillverkning.

A rkeo log  Sven-Donald Hedman b e r ä t ta r  o m  d e n  v a n lig a s te  fo rn lä m -  
n in g s ty p e n  i Övre N o rrlan d s  in la n d , h ä rd e n ,s o m  rä k n a s  so m  en  lä m n in g  
e f te r  tid ig  sa m isk  b o s ä ttn in g .

I Nära notiserfår vi tip s  o m  byggnadsv ård sk u rser på G am m lia. D essutom  
d e b a tte ra s  in n eh å lle t i När fjällen faller.

V ä s te rb o tte n s  läns h e m b y g d s fö rb u n d  vill fram föra  e t t  v a rm t tack  till 
V äs te rb o tten s  läns lan d stin g  som  g e n o m  a t t  p ren u m ere ra  till sina kliniker 
och m o tta g n in g a r  g e r  e t t  v ä lk o m m et s tö d  till tidskriften  Västerbotten.

Bilder hämtade ur Västerbottens museums fotoarkiv respektive Skellefteå museums foto

arkiv anges med Vbm respektive SM efter fotografens namn.



AB Flygtrafik var e t t  da ls lan d sb ase ra t  fö re tag  som  

från s lu te t  av 1930-talet  fram till 1970-talet  to g  en  

hel m ä n g d  flygfotografier över  hela Sverige, fo to 

grafier som  bland  a n n a t  a n v än d e s  so m  vykortsförla- 

gor. F ö re tag e t  g r u n d a d e s  av Olof Lilljeqvist som  höll 

på m ed  så k a l l a d e f ly g u p p s t ig n in g a rd ä r fo lk m o t  en 

viss be ta ln ing  fick prova på a t t  flyga. Så s m å n in g o m  

övergick han  till f lygfotografering för a t t  i första 

h a n d  kunna  framställa vykort för  sitt e g e t  "konstför

lag". Senare  u p p s to d  också en  efterfrågan hos kom 

m unernas  stadsarkitekter på flygbilder över sam häl

len och tä to r ter .  Vid f lygfotografering b e h ö v e r  m an  

vara två i p lan e t  och  o f tas t  hyrdes en  extra pilot in. En 

m e d a rb e ta re  h e t t e  Gottfrid Pe tte rsson  och  han  var 

anställd  i firman i 50 år. P e t te rson  var behälp lig  vid 

f lyguppst ign ingarna  och vid fo tog rafe r ingen  från 

h ö g  höjd.

För någ ra  år sed an  förvärvades sam lingen ,  som 

o m fa t ta r  d ryg t  80 000 negativ ,  av län sm u see rn a  i 

Sverige g e m e n sa m t .  V äs te rb o t ten s  m u se u m  har  ta 

git e m o t  d e n  del som  be rö r  våra t rak ter  och  d e t  är 

cirka 1 000 bilder varav m erpar ten  ä r ta g n a  från luften. 

Det är en  skatt  m ed  negativ  och kopior av g o d  kvalité 

-  de  sis tnäm nda för övrigt ofta försedda m ed  syn

punk ter  från försvaret. Dåförtiden m ås te  nämligen 

alla flygbilder granskas  av e n  särskilt m ynd ighe t  för 

a t t  inte viktiga horisonter, broar eller andra  a n lä g g 

n ingar  skulle röjas för d e n  lede  fi. Sådana  bilder är 

ofta fö rsedda  b å d e  m ed  s täm p la r  och rejäla streck 

som  visar vad som  inte fick publiceras.

Med några  år på  nacken  blir f lygbilderna intres

san ta  d o k u m e n t  b å d e  ur na turhistorisk och kultur

historisk synvinkel, inte m inst  över  hur  skogs- och 

jo rd b ru k s lan d sk ap e t  fö rändra ts  u n d e r  1900-talet . 

Även bebyggelsem il jöe rna  i d e  sm å tä to r te rn a  runt  

o m  i länet har  m ycket  a t t  berät ta .  Bildsamlingen är 

nu u p p o rd n a d ,  m an  kan efter  ö v e ren sk o m m else  

besöka  m u see ts  fotoarkiv och t it ta  på  d e m  och  m an  

kan också beställa  kopior för e g e t  bruk.

O L A  K E L L G R E N
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Edit i Biellojaure, Sorsele socken, fram för spis och bakugn. 

Lägg märke till järngrytan som användes för all m atlagning.
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Spisar och 
andra eldstäder
R O L F  S I X T E N S S O N

Den k on tro l le rade  e ld en  har funn its  i 

m änn iskans  t jän s t  i å r tu s e n d e n  -  en lig t 

d en  grekiska m yto login  var d e t  t i tan en  

P ro m eth eu s ,  som  stal e lden  från d en  

h ö g s te  g u d e n  Zeus och fö rde  d en  till 

jo rd en s  m änniskor.  G enom  e ld en  får 

m änniskan ,  som  är  d e n  e n d a  varelse 

på  jo rd en  som  b eh ä rsk a r  d en ,  b å d e  

v ä rm e  och ljus och därtill h e t ta  för a t t  

k u nna  laga m at.  Elden h ar  varit livsvik

tig  i alla t id e r  och en  g ru n d lä g g a n d e  

fö ru tsä t tn in g  för tekn isk  utveckling.

O rdet härd är besläktat m ed ordet äril -  en 
eldgrop i golvet. Aril kan i sin tu r hänga sam
man m ed ordet altare som är omtalat i Gamla 
Testamentet, alltså altare för brännoffer.

I våra trakter är det kanske främst i två sor
ters byggnader som eldstaden har haft for
men av en enkel härd. D et är i den samiska 
kåtan och i skogskojan. En tillfällig byggnad 
som fäbodstugan har nog också i äldre tid haft 
en sådan eldstad, som sådan är den känd i 
Dalarnas ”eldhus”.

Härden i den samiska kåtan -  anan  på syd- 
samiska -  består av flata stenhällar, lagda på 
marken som ett ramverk kring brasan. Hällar
na är vanligen av skiffer, som det finns god 
tillgång på i fjällområdet. Traditionellt skall 
stenarna arrangeras i en viss ordning. D et gäller 
för övrigt hela kåtans indelning och nyttjande. 
Röken får söka sig u t genom öppningen i kåtans 
topp. D et fungerar i regel utmärkt, det blir 
inte rökigt vid golvet på sidorna av arran. El
den måste emellertid få luft även då dörren är 
stängd, och därför har kåtan en luftöppning 
nere vid golvet bakom ”köket”.

I skogskojan byggdes härden upp till unge
fär en halv meters höjd och fick formen av en 
massiv kub, en eldpall, i kojans mitt. M åtten 
i plan kunde vara 1-1,2 m eter i fyrkant och 
sidorna timrades eller gjordes av plank. Denna 
låda fylldes med sten och jord. Röken samlades 
upp i en tratt -  stut -  som satt under takets 
rököppning. Denna kunde få gå upp ett stycke 
ovanför yttertaket som en liten skorsten.

Förutom att ge värme i kojan användes 
också brasan för matlagning och torkning av 
våta kläder liksom att ytorna runt eldpallens
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Ugn i en bastu 

i Bjursele,

Degerfors.

kant nyttjades vid måltiderna. Fuktiga kläder 
var inte ovanligt i skogsarbetet och en drape
ring av vadmalsbyxor, blåblusar och ullstrum
por kring stuten, var nog en vanlig syn. I vin
terkylan kunde dock stugvärmen på kvällen ha 
förbytts i minusgrader innan morgonen på 
grund av öppningen i taket där värmen läckte 
ut.

RÖKUGNEN

Som ett mellanled mellan den enkla härden 
och öppna spisen m ed skorsten får man kan
ske se rökugnen utan skorsten. A tt det skall 
vara skorsten från den eldstad som finns där 
man bor, ser vi numera som självklart, men 
åtminstone i enklare bostäder är det inte sär

skilt länge sedan man hade en stenugn som 
värmekälla där röken fick söka sig u t genom 
springor vid taket och genom dörren. D et var 
en bra värmekälla ur den synpunkten att den 
upphettade stenmassan behöll värme under 
lång tid jäm fört med en slocknad brasa i en 
spis. I detta sammanhang anförs ofta en iakt
tagelse av Carl von Linné från hans skånska 
resa 1749: ”Rökstuvor eller våningsrum utan 
skorsten beboddes ännu på åtskilliga ställen 
av bönderna...”

Bastuugnen hos oss är e tt exempel på en 
rökugn utan skorsten, alltså eldstaden i den 
traditionella bastun för att torka säd, röka 
fläsk och fisk. Sådana bastur har vi kvar ex
emplar av än i dag. Ugnen är vanligen hop
lagd av natursten som ett stenkummel med 
ett utrym m e inuti för brasan. Ändamålet 
m ed denna byggnad var att få det både varmt 
och rökigt, det var inte något rum  att vistas i.

Uppmätningsskis över fiskebastu på Gåsflötaögern, 

Holmön, från 1920-talet. Inventeraren Ragnar Jirlow har 

antecknat: "Ugnen är byggd av stora stenar och saknar 

rökgång. Högt på gavlarna siter 2 st gluggar, som åstad
komma draget..." Ur Västerbottens museums arkiv.
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Den äldre benämningen ’badstuga’ har med 
tiden övergått till bastu. Sedan badandet avtagit 
används ordet även för tork- och rökbastu. I den 
finska bastun för bad uppvärms ugnen först, 
sedan vädras det mesta av röken u t innan man 
badar.

Ett annat exempel på byggnader i Väster
botten som förr var utan skorsten, är de fiske- 
bastur som ännu finns på sina håll längs kusten, 
bland annat vid Holmöama. Dessa fiskarstugor, 
som det handlar om, hade från början en eldstad 
utan skorsten. Angesbastur var av samma typ. 
Det är sådana tillfälliga bostäder för fiske, jakt 
och slåtter som givit upphov till ortnamn som 
Bastuskär, Bastuträsk och Bastutjäm.

ÖPPNA SPISEN

När vi använder begreppet eldstad är det kan
ske den m urade öppna spisen m ed skorsten vi 
först tänker på. D et är ett ställe där vi eldar 
synligt, brasan lyser och värmer och ger stäm
ning i rummet. Eldstadstypen har funnits i 
Europa under flera hundra år, och är fortfa
rande i bruk. Som i många andra fall, var det i de 
högre ståndens byggnader som den murade spi
sen m ed skorsten först kom till användning. I 
Västerlandet finns belägg för att spisar började 
användas på 1100-talet. I enklare bebyggelse i 
Sverige kan spisen ha kommit in på 1600-talet. 
Där inte speciella värmetekniska finesser har 
gjorts är väl dess funktion numera snarare trivsel 
än uppvärmning -  inte helt oviktigt för den 
delen.

Den öppna spisens huvuddelar är själva 
eldstaden, en kåpa/rökfång samt skorstenen.

Utformningen kan variera i det oändliga. I 
äldre, traditionellt byggande blev vissa typer 
återkommande, m en detaljer och m ått kunde 
variera. Sedan vi kom m it in i funktionalis- 
mens tid ritas och formges spisar i nästan vilken 
fason som helst, allt efter formgivarens och 
byggherrens önskemål.

Vid de bebyggelseinventeringar som gjordes 
av bland andra Evert Larsson och Per-Uno 
Agren vid Västerbottens museum under 
1950-talet dokumenterades även ett stort antal 
öppna spisar och kakelugnar. Materialet finns i 
form av foton, ritningar och gipsmodeller och 
en del exempel visas i det följande. I museets

Typisk köksspis 

fotograferad i Floda, 

Sävar socken.
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Salsspis från Näver- 

sjöberg, Åsele, med 

form er influerade av 

högreståndsmiljöer. 

Foto på 1950-talet.

Uppm ätningsritning  

av spis i en dräng

kammare på Johan 

Erikssons gård i 

Mårdsele, Degerfors. 
Den högra figuren 

visar detalj av frisen. 

Ritningar av Evert 
Larsson 1952.

Exemplet på 

salsspis i e tt hörn 

är häm tat från 

Fahlmarksforsen, 

Bureå. Foto 1950- 

tal.

permanenta utställningsrum ”Låt husen leva!” 
finns materialet tillgängligt för självstudier.

Traditionella spisar

Den klassiska köksspisen är den med två murvingar 
(murlad) i vinkel och med brasans plats inne i 
hörnet, spisron. På murvingarna och på en stolpe 
i främre hörnet, murstolpen, vilar murkåpan/rök
fånget och därpå kommer skorstenen. Ett liggande 
smide, murstången, bär murkåpan mellan spis
stolpen och murvingarna. Eldstadsbotten är cirka 
0,5 m högt och storleken i plan cirka lx l  m. För
utom för brasan finns här plats för grytor och red
skap vid matlagningen, för material och verktyg 
vid slöjdarbete, för att torka skor med mera.

Eldstadsbotten utgjordes ofta av en gjutjärns- 
häll, men även tegel och glättat bruk förekommer. 
För att underlätta hanteringen av tunga grytor 
fanns speciella smiden, ”kärlträ”, som inmurades i 
ena sidan och som bildade en svängbar arm.

Dekorativa utsmyckningar förekommer spar
samt -  dock är murkransens framsida nästan all
tid profilerad i putsen. Ibland kan en tandad list 
eller dylikt vara tillförd. Murytoma är regelmäs
sigt putsade. Den gängse behandlingen var att 
ytorna vitmenades med limfärg eller, ännu oftare, 
med den enklaste av färger, vatten och krita. Då 
man med hartassen som pensel hade farit över 
muren många gånger, åtminstone vid jularna, blev 
ytorna utfyllda men inte helt jämna. En sådan 
nykritad spis tilltalar verkligen skönhetssinnet.

De äldre exemplar vi nu har kvar eller kan se 
på bild är i regel från 1800-talet, mest förstås 
från 1800-talets senare del. Tyvärr är det dåligt 
m ed exakta dateringar. Många gamla murverk 
kan ha försvunnit genom att undermåliga spisar
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och murstockar helt enkelt revs efter de årliga 
brandsyner som förrättades i samband med 
byastämmorna.

Strävan till e tt förbättrad värmeeffektivi
te t har förekommit i vissa fall även i de äldre 
spisarna. D et har skett genom extra rökkana
ler, som har lett den varma röken u t till de 
yttre delarna av murverket. Vid eldningens 
slut, då en glödhög återstod, kunde man 
stänga spjället i stora rökgången och leda 
varmluften till de andra rökgångarna. Detta 
är ovanligt i Västerbotten, men rentav vanligt 
i Norrbotten och Österbotten.

Salar och kammare har haft andra spisfor
mer. Eldstaden är ofta en u-formad nisch, 
som vänder sig u t m ot rum m et. Kammarspi
sarna har regelmässigt placerats i ena hörnet, 
m itt em ot köks- eller salsspisen för att skor
stenen skulle bli gemensam. Fronten står dia
gonalt m ot rum m ets mitt. Hela murverket 
bildar ofta en hög, tillplanad eller cylindrisk 
volym mellan golv och tak m ed former som 
kan vara påverkade av kakelugnarna.

Salsspisarna är av två huvudtyper. Dels 
den kantiga, höga volymen, som kan stå m itt 
på väggen eller i e tt hörn, beroende på husets 
plan, dels den rundade, uppsvängda kåpan, 
som vilar på två vinkelställda murvingar och 
som även den passar bäst i e tt hörn.

På sals- och kammarspisarna hittar man 
oftare m er dekorationslust och prydnad. D et 
är lister och kransar dragna i putsen, nischer 
och svängda former. I likhet med köksspisarna 
är vitmålad puts den dominerande ytbehand
lingen också på sals- och kammarspisarna.

O

•V

Kammarspis 

från Flarken, 

Nysätra.

Foto 1950-tal,

När det gäller de höga, frontala spisarna 
kan man märka influenser från högrestånds- 
miljöerna. I de finare husens salar finner man 
liknande, stora spisar, placerade m itt på en 
vägg. I dessa fall är spisen ofta tillverkad av 
någon ädel natursten, m armor eller kalksten.

Material

D et helt dominerande m aterialet för de äldre 
öppna spisarna var tegel. D et har vi haft som 
murningsmaterial sedan medeltiden, och 
kunskapen om dess framställning får vi tacka 
m unkarna för. Av naturm aterialet lera for
mas block, som bränns i en ugn, och man får 
ett stenmaterial, som är lätthanterligt och 
som tål eld och rök (begreppet ’tegel’ står för 
ett material av bränd lera}. Exempel finns 
också där man försökt klara sig m ed spismu
rar enbart av lufttorkade ”lerstenar”.
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I trakter där det finns 
lättarbetad skiffersten hit
tar man här och var m ur
verk, där sådan sten har 
valts i stället för tegel. Då 
har själva materialet inte 
kostat något men till- 
skräddningen har varit mer 
arbetssam. Exempel på så
dana spisar finns fortfaran
de kvar i fjälltrakterna. 

Spisstolpen och bärningen av murkåpan är 
detaljer som också kan visa på knapphet med 
resurser. Dessa detaljer är normalt smidda, 
men exempel finns där de istället är tillverkade 
av trä.

Spisen i Kristoffer Sjulssons stuga i 

Södra Sandnäs, Tärna, är helt murad 

av skiffersten.

Senare tiders öppna spis

Sedan järnspisar och kaminer hade blivit all
männa från 1900-talets början och centralvär

men vunnit terräng på 
1930-talet var det inte 
konstigt att intresset för 
öppenspisen gradvis för

Exempel på en vida spridd 

konstruktionsritning med 

rökhylla. Men här är det troligt 

att röken väller in i rum met 

på grund av det lilla rökfånget. 

Ur boken Ö ppna spisar i 1940).

rökkanal

rökhylla

svann. De andra eldstadstyperna var mycket 
effektivare som värmekällor. Men det uppstod 
också en saknad efter den trivsamma brasan 
och i en del nyare, ”bättre” villor och hyreslä
genheter kom öppenspisen igen. D et tradi
tionella spismurandet gällde emellertid inte 
längre, det blev nya ”moderna” former, ibland 
arkitektritade och gärna i den funktionalisti
ska arkitekturens anda. Tyvärr var det inte 
ovanligt att dessa moderna spisar fungerade 
dåligt, trots funkis-förtecknet. Många gick 
inte att elda i överhuvudtaget därför att röken 
vällde in i rummet.

Fram på 1950-talet kan vi se ett tydligt in
tresse för konstruktionstekniska frågor i spis
murandet. En sådan viktig fråga är naturligt
vis att spisen ska dra och inte ryka in. I till 
exempel den mycket spridda boken Öppna 
spisar, som gavs u t av tidskriften Hem i 
Sverige, m ed första upplagan 1940, finns kon
kreta råd för användaren. D et handlar bland 
annat om eldstadsöppningens storlek i förhål
lande till rökkanalens storlek och skorstenens 
höjd. Där visas även hur man skall göra en 
rökhylla där eldstaden övergår i rökkanalen. 
Huruvida rökhyllan gör någon nytta eller inte 
är kanske inte helt utrett. Den erfarne arki
tekten och slöjdaren Bengt Lidström som ri
tat och m urat många spisar menar att det är 
bättre att låta bli den. H ur som helst bäddar 
det utförande som visas i figuren för inryk- 
ning på grund av att där nästan inte finns nå
gon volym i rökfånget. D et är nämligen vik
tigt, att det finns ett bra rökfång, en upp och 
nedvänd tratt, som tar hand om röken. Då 
man tänder en brasa och skorstenen är kall vill
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Att göra upp eld
Man får då och då ser hur någon  påb ö r

jar en  brasa g e n o m  a tt  stapla veden  

so m  i en  liten pyramid i e ld s tad en s  

hörn. Det kan h än d a  a t t  d e t  lyckas a t t  

få eld på  d e t  sä tte t ,  m en  d e t  tro ligaste  

är a t t  d e t  misslyckas. De f läm tan d e  lå

go rn a  söker sig till p y ram idens  t o p p  

och slocknar då  in te  v e d e n  blir nog 

u p p h e t ta d .

Nej, lägg istället e t t  ved trä  på  eld- 

s ta d sb o t te n ,  t ä n d  näver  (eller papper)  

och p lacera i u t ry m m e t  vid d e t  första 

träet,  lägg se d a n  m er  ved  l iggande  på

alltihop. Naturligtvis är d e t  bra a tt  börja 

m e d  m indre  ved och st ickor o m  m an 

har.

Ja, spjället är d e t  ju alltid bra a tt  

ö p p n a  innan  m an  tä n d e r  på.

Det kan ibland h ä n d a  a t t  d e t  finns 

e t t  undertryck i h u se t  som  till exem pel  

be ro r  på a t t  köksfläkten har  varit  påsla

g e n  eller a t t  ny luft inte  har kom m it  in 

på  e t t  tag .  Om m an  då ö p p n a r  spjället 

är d e t  na turl ig t  a t t  luft s t rö m m a r  ner 

istället för  upp.  Tryckskillnaden m ås te  

u t jäm nas  g e n o m  a tt  e t t  fönste r  eller en

dörr  ö p p n a s  några  minuter. En nedkyld 

rökkanal kan ibland också äventyra d ra 

g e t  i början.  En b r in n an d e  bit näver  el

ler p a p p e r  som  lyfts u p p  i kåpan  e n  bit 

är vanligen tillräcklig b o t  för de tta .

Att spjället skall s tän g as  efter  avslu

tad  e ldn ing  är n ä s tan  för självklart för 

a t t  n äm nas .  En varm, ö p p e n  kanal u p p  

i skyn suger  ut mycket av d en  värdefulla 

v ärm en  -  d e t  ve t  också Bengt Lidström 

a t t  b e rä t ta  i sin tex t  "Kring d e n  ö p p n a  

spisen" på  sidan 30.

gärna röken virvla lite, och då behövs en viss 
volym i tratten.

När det gäller de gammaldags spisarna så 
fungerade de i allmänhet bra. De byggde på 
erfarenheter som ökade och fördes vidare 
bland murarna i generation efter generation.

Det är klart att skorstenens höjd spelar roll 
för draget som åstadkoms genom viktskillna
den mellan luften vid eldstaden och luften vid 
skorstenstoppen. Ett enplanshus -  särskilt om 
det är omgivet av höga träd eller byggnader -  
kan behöva en extra hög skorsten. Rökkanalens 
storlek har sin betydelse bland annat för att en 
stor brasa naturligtvis ger mera rök än en liten, 
och det blir väl gärna så att man eldar större 
brasor i en stor spis än i en liten. Myndigheter- Modernare öppen spis av so-tais snitt, 

nas krav var tidigare preciserad till en area i
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rökkanalen på minst 300 kvadratcentimeter, 
det motsvar ungefär en tegelstens bredd gånger 
dess längd.

Kalldrag eller energivinst

En öppen spis drar mycket luft när den eldas. 
Den luftmängd som sugits u t ur rum m et ge
nom skorstenen skall naturligtvis ersättas på 
något sätt, till exempel genom springor i dörrar 
och fönster, eller ännu sämre genom eventuella 
otätheter vid golvet. Om  uteluften är kall kan 
det bli e tt obehagligt drag. D et är därför mycket 
motiverat, om man bygger en ny spis, att ordna 
med särskild lufttillförsel på något sätt. I det 
enklaste fallet kan det vara en kanal från en 
öppning i ytterväggen, som mynnar i eldstaden. 
Öppningen skall naturligtvis kunna stängas.

Efter energikrisen 1974 uppstod ett stort 
intresse av att gå längre i energiutvinningsfrå- 
gan. Man kom till exempel på att m ed brasans 
hjälp förvärma den ersättningsluft som tas in. 
D et finns ett stort antal modeller för detta. 
D et vanligaste är väl en insats, ofta av gjutjärn, 
som muras in. Man eldar m ot insatsens väggar 
och den inkommande luften leds bakom dem 
och värms innan den strömmar u t i rummet. 
D et medför säkert en betydande förbättring 
av värmeeffektiviteten.

JÄRNSPISEN

D et kan vara svårt för oss att sätta oss in i vilken 
revolutionerande betydelse för matlagning, 
komfort och bränsleekonomi som järnspisen 
innebar. I den öppna spisen skulle sotiga och 
tunga malmgrytor manövreras över elden, ef
fekten för rummets uppvärmning var låg, och

då man skulle baka måste den särskilda bak
ugnen eldas upp. A tt koka och baka vid järnspi
sen måste ha varit rena drömmen för en hus
mor.

Ur uppvärmningssynpunkt ligger den sto
ra förtjänsten i a tt dragöppningarna bara är 
några få kvadratcentimeter stora och att de 
kan regleras. Värmeförlusterna genom luft
omsättning är små jäm fört med den öppna 
spisens stora svalg. En minuspost var natur
ligtvis att järnspisen inte lyste upp och man 
gick miste om brasans trivsamma sken i köket 
-  det är kanske därför benämningen ’svart
skåp’ förekom i Skelleftetrakten. Tursamt 
nog kom fotogenlamporna ungefär vid sam
ma tid som järnspisarna och det blev rädd
ningen under mörka vinterkvällar.

En direktglimt om känslorna för den nya 
spisen får vi i en intervju med en 100-årig 
dam, återgiven i Västerbottens-Kuriren i okto
ber 2000. Intervjuaren frågar vad som varit 
det viktigaste som har hänt under hennes liv.

-  Uppfinningen av järnspisen, svarar hon. 
Den förändrade livet hem m a i Riddarhällan.

När kom då denna förnämliga produkt? Ar 
1845 sökte Bolinders verkstäder i Stockholm 
patent på en spis som i stort hade den kon
struktion som senare blivit så välkänd. En 
källa anger att idén om järnspisen hade kom
m it tillbaka m ed svenskar som utvandrat till 
Amerika, men det hade gjorts konstruktioner 
i Sverige tidigare, som kan sägas vara steg på 
vägen m ot järnspisen. D et fanns till exempel 
i Skåne vid seklets början ett hus, där spisens 
undre del med själva eldstaden var murad, 
medan översidan var en gjuten häll m ed ring-
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Järnspis i Åbyn, Byske. 

Här har också den 

mycket vanliga m oder

niseringen gjorts -  en 

järnspis har installerats 

på eldstadsplanet.

försedda öppningar för kokkärlen. En C.G. 
Sjöstén sökte 1801 ett slags patent på en flytt
bar ”kokinrättning”. Även Motala Verkstad 
gjöt en spis på 1840-talet. Välbekanta namn 
utöver Bolinders, som snart började tillverka 
spisar är annars Husqvarna, Klafreström, Nor
rahammar, Ebbes bruk, Näfveqvarn, Skoglund 
& Olsson och N orrhult m ed flera. Husqvar- 
nas tillverkning av vedspisar började 1885 
och räckte till 1970-talet.

Vi har en ganska god bild av när järnspisarna 
kom till Västerbotten, tack vare Nordiska m u

seets särskilda frågelistor. Från våra trakter 
finns svar beträffande järnspisar från bland an
dra socknarna Vilhelmina, Sorsele, Malå och 
Nysätra. Den vanligaste uppgiften är att den 
första järnspisen skaffades kring 1890-1900, 
även om där finns en uppgift om 1870-talet. 
Ursvikens gjuteri startade sin verksamhet 1885 
och de började direkt med att gjuta spisar. Den 
tillverkningen pågick fram till 1930-talet. Det 
fanns även spisar med namnet Skellefteå, men 
det var sannolikt föregångaren till Ursvikens 
Mekaniska Verkstad som tillverkade dem.
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Järnspisa
i
Dem va som nå levanes väse 

järnspisa -  eller kokspisa som dem sa 

då dem komme och fly tte  in 

och stä llt sej däri öppenspisvråerna 

och skicke opp rökröra sine 

opp genom murpipen 

och vart antingen bakrykara 

eller opprykara...

(ja -  va som va bättre

bakrykara eller opprykara

de vart diskutere i alla oändligheter)

De där järnspisa -  kokspisa

dem komme flyttenes in i köka

som nå levanes väsen

och namna hadd dem allihop:

de var HUSQVARNA och NORRAHAMMAR

BOLINDER och NÄFVEQVARN

och de var SKOGLUND å OLSSON

och ZENIT och OLOFSFORS

och de va olike numra och storleka

och namna och slingermönstra

av alla de soter gjute utanpå spisa

en del spisa va som e tt enda krusidull

(Ja -  t il l och me de fanns järnhandlara

som hadd dem till och g ju t in namna deres

utanpå järnspisa som dem sålt -

precis som Pallins i Åsele hadd gjort)

De där järnspisa -  kokspisa 

nog förändre dem live för folke!

Dem värm t ju  mångdubbelt m ot öppenspisa 

och folke börje på sätt in innanfönstra 

så isen försvann från fönsterruten om vintra

de vart så skåltätt och varmt

så folke börje på kunna gå

mer eller m inner halvklädd inomhus

och dem rev ned och kaste ut väggsängen

och börje på ligg ti utdragssoffen

och t i  imperialsängen som herrskapsfolke

och kvinnfolka va ren om händren

hele dagana fast dem elda och laga mat'n

De där järnspisa -  kokspisa

dem klema bort folke me en gång

De fanns en del tå gamlen

som aldri sätte in nå järnspisa

dem skyllt lungsoten och difterin på järnspisa

dem ment de var bara sjudkoma som mådd bra

och om föröka sej däri spisvärmen

De va nog tu r järnspisa hadd fotogen 

och fotegenlampen me sej då dem komme 

för annars hadd de ju  blive alldeles mörkt 

om kvälla däri storköka 

där folke va van och s itt och arbet 

däri ljusefrån ell’n däri öppenspis'n

De där järnspisa -  kokspisa

dem va som nå levanes väsen

ja dem kunne rent u t bli som nå kamrata

då dem småbullre och mumie och snörvle

då de brann bra däri eldrumme

Ja -  man kunne ju  hör deså väl

va spisen va på för e tt humör

Men de där järnspisa -  kokspisa 

nog kunne dem jävles om dem ville!

Till exempel då man skull göra opp ell'n 

och de hadd blive kallstoppen däri murpipa 

eller spisen hadd grodd igen tå sote...

Och va månge småpajka de va

som bet ihop tändren och snore och grin t

då dem va tvungen såg och klyv spisve'n

då bågasåga va slög och de klämt

och björveträa va vridd som nå skruva

och dem var stor och seg för yxa

och fu ll me storkvista

De där järnspisa -  kokspisa

dem fick vara varifrån dem ville

dem fick ha va namna dem ville

de spela ingen roll om de va bakrykara eller opprykara

först och främst va de detta:

JÄRNSPISA DEM SKULL VA BLANK 

ren och blanksvart så de skent 

och de var bara latrygga som va tvungen 

ta t ill spissvärta och gnugg och borst

Och soträdd skull dem vara -  kvinnfolka 

Dem vart räkne nästan som herrskapskokersken 

då dem slamre me lucka däri järnspisugn 

och grädde kaken och långbulla 

eller lyfte undan spiselringa 

me spiskroken och sätte d it kastrulla...

Ja -  järnspisa -  kokspisa

dem tala om för allihop som komme och gick

va de va för e tt kvinnfolk däri huse
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2 för och gör opp ell'n och kok sej kaffe Bäst de va så snava han och vricka sej

På jarnspisti'n -kokspisti'n då fick han se kokspis'n m itt på golve och så börje han på halt och gnäll och jämmer...

va de in t så underlit Han skynne sej och väckt opp käringa

om karlana som vart flidd men hon sa han hadd g jort de ensammen Me de tå ld  n'Stor-Herbert in t hör

och kusche tå käringen sine Han hadd ryckt u t spis'n så t ill slut så sa han åt han

och in t kunne försvara sej på anne vis Innan han gick och la sej igårkväll han han skull kliv opp där och sätt sej därpå spis'n

dem gav sej på järnspisa -  kokspisa Va han verkligen så fu ll och på detta vis skull han få åk över mårkan

så han nu hadd g löm t de? Och nog hadd väl de gått bara bra

Dem tala t i l l  exempel om de där pare Men då —  I bara den därturistmännischa hadd sutte stille!

som bodd däri kyrkstyga därpå kyrkplass'n Du skull ha hörd huru han råmme! Men han satt där ovanpå järnspis'n han och sparke

och hon va stor och stark och etret jäm t Käringa skull genest he sej borti sänga satt där han och sparke me sko-klacka

och han va liten han och spe och svag... och hjälp han och ly ft tillbaker spis'n! emot ugnslucka på den där HUSQVARNAN!

Då han komme hem och va i fylla Dem vart som nygift den där morron...
va han morsk och skull jävlar i m in själ! Men hon tala aldri om de för han Ja man få ju in t hut åt turista hur som helst

men hon bruke bara skratt åt han hon hadd hjälpt han ryck ut järnspis'n nog vet ja de -  så sa n'Stor-Herbert

och då vart han så helvetes förbannad ut ditpå köksgolve -  den där kvälfn... men nog är de som nå extra tålamodsprövande

så han gav sej på järnspien och ha dem sittenes ovanpå en HUSQVARNA 25:a

(de va en bakrykar...) som man bär t i  mesen därpå röggen

och hote han skull ryck ut han ditpå golve 3 och dem s itt där och måst spark

n'Stor-Herbert bruke in t beklaga sej me sko-klacka emot ugnslucka -  hele ti'n !

De där de hadd han hotes me i åratal postförar va han och fick bära tung t och färdas
men han orke ju in t me järnspis'n vida mella byana där oppi fjälle

Huru han än slet och dro och ryckt men en gång så va han ändå tvungen
spis'n rördes in t de minste och få göra de...
Till slut en kväll vart käringa hans less 

då han komme stupfull hem och skråle De va den dära gånga han skull bära
och hote nu skull han ryck en HUSQVARNA 25:a däri mesen därpå röggen
finjärnspis'n hennes ut på golve! över mårkan de därå tte  kilometra mella sjöa
Hon tog i och hjälpt han till och ryck där han hadd roddbåta sine

och järnspisen han fö ljt me Den där gånga fick han sällskap
han for u t d it m itt på köksgolve! me en ny sorts männisch -  en turist

Men på morron då han vakne
ingen storkarl precis heller 

dåli va han på och gå
och masa sej från sänga d iti köke för de va en töcken där en hommeljotas Ur Ordglädjarna av Bo Johansson, Vilhelmina.
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En annan variant m ed lokalt namn fanns i 
Åsele. Den anrika järnaffären Bröderna Pallin 
Järn- o. Maskinaffär, som fortfarande existe
rar, sålde spisar med firmanamnet gjutet på 
ugnsluckan. Spisarna var dock tillverkade vid 
något gjuteri i södra Sverige. På samma sätt 
hade Bröderna Lindfors i Umeå låtit gjuta sitt 
firmanamn på den spis de sålde -  BL-spisen.

Den tid då det var som mest aktuellt att 
skaffa järnspis är alltså då vägnätet är ofull
ständigt utbyggt och till många ställen i gles
bygden ledde bara stigar eller skidspår. En ny 
spis ville man naturligtvis ha, och det finns 
flera berättelser om hur en kraftkarl till ny
byggare kunde binda fast spisen, som kan 
väga upp em ot 100 kg, på mesen och bära den 
på ryggen när ingen annan transportmöjlig
het stod till buds.

De äldsta järnspisarna var smyckade med en klassicistisk dekor, som den här 

Husqvarnamodellen nr 25 som också återfinns i en katalog från 1902. Bilden 

kommer från Forsströmska huset i Vindeln.

Numrering och storlekar, tider och stilar

Alla järnspisar har e tt num m er ingjutet i god
set. Floran av siffror är stor och bakom dem 
finns en del upplysningar av intresse. D et sy
nes bland annat ha rått e tt visst standardise
ringstänkande bland de olika tillverkarna. Så 
har till exempel sifferkombinationer och 
storlekar ofta ett samband, även om det gäller 
olika fabrikat.

E tt num m er som börjar med 0 betyder att 
spisen är en ” högerspis”, alltså att eldstaden 
sitter till höger. Ett num m er m ed slutsiffran 5 
är en stor spis, bredd 82-83 cm, i tum  räknat 
33 tum . E tt num m er m ed slutsiffran 6 är en 
spis m ed breddm åttet 66-67 cm, motsvaran
de 27 tum. Djupleken på de här två storlekar
na är 62 cm. E tt num m er med slutsiffran 7 är 
en spis m ed bredden 62-63 cm, motsvarande 
25 tum . Dessa tre storlekar är de vanligaste, 
men både större och mindre har tillverkats 
för skilda behov, till exempel storkök eller 
små utrymmen. Undantag i numreringsprin- 
cipen finns för vissa specialutföranden, lik
som för särskilt tidig eller sen tillverkning.

Då undrar man över varför till exempel en 
Husqvarna spis i ett fall heter nr 26, i ett annat 
126, i ett tredje 226. Bakom detta ligger olika 
tillverkningsserier. Husqvarna nr 26 tillverka
des 1800-1930 och nr 226 gjöts 1924-34. Den 
ljusemaljerade nr 1926 tillverkades 1945-53.

D et man i första hand noterar inför en spis 
är kanske utseendet. De produkter som om 
ger oss har genom tiderna påverkats av den 
aktuella tidens smak och stil. När det gäller 
järnspisarna är det främst på luckornas ut-
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formning som man kan se samma strömning
ar som i arkitektur och konst.

Under 1800-talets sista del präglades u t
formning och dekorationer av tillbakablickar 
på tidigare betydelsefulla stilar, där de klassis
ka formerna och idealen från det gamla Grek
land eller Rom varit särskilt framträdande. Vi 
kan se det här i de tidiga spisarna. Ornam en
ten på luckorna är meanderbårder, pärlstavar 
och beslagsornament. Vid sekelskiftet kom
mer ett nytt stilideal, jugendstilen, som ka
rakteriseras av bland annat svängda former 
och dekor med växtmotiv. På spisarna får vi 
till exempel den slingrande rankan som asym
m etriskt omramar luckorna. D et blir en slit
stark dekoration, som används in på 1930- 
talet då funktionalismen blir det förhärskan
de stilidealet som sopar bort alla dekorationer 
utan praktisk funktion. Spisarnas luckor blir 
släta och rationella. Lätt att rengöra blir ett 
honnörsbegrepp och dit hör förstås också 
emalj eringen.

(Till grund för ovanstående uppgifter ligger kontrollmät
ningar av e tt 30-tal spisar av olika fabrikat samt fakta, in
hämtade vid Husqvarna fabriksmuseum och av gjuteriin- 
genjör Nils Lejonberg, Husqvarna).

Köksinteriörfrån  

Lillsävarträsk, 

Degerfors socken, 
där järnspisen 

är odekorerad  

och mer funk

tionalistiskt 

präglad.

Ö
Z
O

z3

Interiörbild från 

en fiskebastu på 

Äggögern utan

för Holmön där 

den vitemaljera- 

de järnspisen nu 

gjort entré. Foto 

sommaren 1960.

En bevarad järnspis i hem bygdsom rådet i Åsele 

med Bröderna Pallins firm anam n får stå som 

exempel för en jugendinspirerad ornamentik.
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Konstruktion och teknik

Järnspisens konstruktion är väl genomtänkt. 
Till den hör hur den varma röken leds för att 
fördela värmen till hela spisen och framför 
allt ugnen. Ugnen skall vara så jäm nt upp
värmd på alla sidor som möjligt och den sitter 
därför som en självständig låda inuti ytterhöl- 
jet. Overytan ligger nära eldstaden och den är 
därför i viss mån isolerad m ed en beläggning 
av eldfast lera och järnspån. Eldstadens sidor 
blev mycket heta och därför sattes där lösa 
brännplåtar [kallas också brännjärn, på dia
lekt ’rithälla’] som då de blev deformerade 
och utbrända lätt kunde bytas. M aterialet i 
spisens delar är gjutgods.

Under årens lopp har man gjort alternativa 
rökutlopp, både uppe på spisen och på dess 
baksida -  upprökare eller bakrökare. Den för
sta tiden var det vanligast att järnspisen ställ

des in i den öppna spisen m ed ett rör som gick 
upp i skorstenen. Då var upprökarmodellen 
given. Så småningom blev murverken anpas
sade för enbart järnspis och då användes det 
bakre rökutloppet. På 1930-talet är rökrör 
uppe på spisen inte längre vanligt.

Den släta kokplattan, som vi nu tar för gi
ven, är en relativt sen finess. I en Husqvama- 
katalog från 1930 finns den inte representerad, 
men väl i 1933 års katalog. Denna detalj var i 
sig en liten revolution. I de äldre spismodeller
na med enbart ringar fick man ta bort ett antal 
och sätta ner grytan direkt över elden. Grytan 
blev sotig under och man kan lätt föreställa sig 
det besvär detta medförde. Med den plansvar- 
vade kokplattan -  som hade värmeupptagande 
piggar eller valkar på undersidan -  kunde gry
tan, stekpannan eller våffeljärnet ställas på spi
sen utan att sotas ner. Det krävde egentligen ett

Sektioner genom järnspis, 1. Eldrum 5.

modell Ebbes bruk nr 26. 2. Brännplåt e ller brännjärn 6.

3. Kokplatta 7.

4. Asklåda 8.

3

OTF

TVÅESEKTION

Ugn 9. Bultar i varje hörn som

Klin ing uppe på ugnen håller ihop  spisen

Bakre rö ku tlopp  10. Sotlucka

S kilje tungor som leder röken 11. Övre rökutlopp
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utbyte av pannuppsättning, eftersom pannor
na skulle ha plansvarvade (planslipade) bottnar 
för att ta till sig värme på bästa sätt.

Ibland kan man hitta en intressant detalj i 
ugnen till äldre spisar. Ugnssidorna har en 
text gjuten m ed bokstäver i kraftig relief. D et 
är ofta reklam för tillverkarens andra produk
ter, till exempel ”Norrahammars prisbelönta 
stålplogar äro goda och billiga” eller ”Reming
ton kammarladdnings dubbelbössor”. Men syf
te t är inte enbart pr, bokstäverna i relief ger 
större värmeavgivande yta. Det är som med 
kokplattomas undersida, fast tvärtom.

KAMINEN

D et är sedan industriellt framställda produkter 
börjat spridas vid 1800-talets slut som ka
minerna blir vanliga. Då är det alltså kaminen i 
den form som vi nu uppfattar den, nämligen 
en lös eldstad som står på golvet. Begreppet 
kamin i sitt grekiskt/latinska ursprung kunde 
tidigare användas för alla typer av eldstäder.

I likhet m ed järnspisen är kaminen en ef
fektiv värmekälla. Luftomsättningen är liten, 
bara den syretillförsel som behövs för elden, 
och dragluckan är vanligen reglerbar. Alla 
ytor sprider värme i rum m et, även rökröret 
av plåt om det står fritt.

De tidiga kaminerna var av gjutjärn. Form
språk och dekor var efter utländskt mönster 
även hos de svenska tillverkarna. Dessa kami
ner var vanligen tänkta för bränslen som kol, 
koks och briketter. Många av de fabrikanter 
som gjorde spisar gjorde också kaminer, alltså 
Husqvama, Skoglund & Olsson, Klafreström 
och så vidare. Också Ursvikens gjuteri tillver
kade kaminer.

De delar av Västerbotten som gränsar m ot 
Norge har genom tiderna haft handelsutbyte 
m ed norrmännen. Så var det också m ed spisar 
och kaminer. I fjälltrakterna är det inte ovan
ligt att man träffar på sådana gjutjärnspro- 
dukter av norskt ursprung.

Den enklaste kamin man kan tänka sig är 
galten. D et är bara en låda av tjock plåt (även

Gjutjärnskamin 

tillverkad i Ursvikens 

Mekaniska Verkstad 

utanför Skellefteå.
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Ur "Jerfeds Gjuteri & Mek. Verkstads Priskurant 
å Jernspisar, Kaminer, Pannor, Grytor m.m..." 

från ett köpmannaarkiv från Vännäsby 

i Folkrörelsearkivet, Umeå.

gjutjärn förekommer) m ed lucka för eldningen på ena kortsi
dan och utlopp för röken vid de andra. Men effektiv är den, den 
blir snabbt het och vedens typ och storlek är det inte så noga 
med. Galten torde också ha varit den dominerande typen av 
kamin i de enklare sammanhangen, såsom i manskapsbaracker, 
rastkojor och fiskarstugor. Den är ju inte utseendemässigt så pas
sande för bättre salonger. Men i rastkojan var den förträfflig, 
både för värmens skull och för dess heta översida där man kun
de steka fläsket och värma palten eller vad man nu hade i rygg
säcken.

Exempel på så kallad galt. 

Bilden från Åsele 1982.

De gjutna kaminerna blev en accepterad och omtyckt eldstad 
i bostadshusens rum under perioden sekelskiftet fram till 1930- 
talets början. I köket gav järnspisen värme, men i framför allt 
kamrarna blev det ofta en kamin som uppvärmning.

Eftersom kaminerna inte användes för matlagning fick det 
gärna vara en dekorativ avslutning på dess topp. Ju större värme- 
avgivande ytor, desto bättre var det, och detta tillämpades ibland 
så att rökröret fick slingra utanpå murstocken i till exempel en 
S-form innan det anslöts.

Många av de här kaminerna var höga och smala -  beräknade för 
kolbränslen -  och de krävde därför kort och småhuggen ved.

I skolor, bönhus och kyrkor krävdes rejäla doningar för att få 
upp värmen en kall vinterdag. Ännu finns det säkert många som 
har barndomsminnen av skolsalens stora kamin med sina kraftiga
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flänsar runt om för värmeavgivningens skull. 
De som satt i närheten av kaminen blev lätt 
stekta, medan de som satt vid andra väggen frös 
-  trots luddor och sticketröjor.

Förr i världen fanns ingen värmekälla i kyr
korna och besökarna fick vintertid behålla 
pälsarna på. I och m ed att den stora, effektiva 
kaminen hade blivit tillgänglig ville man na
turligtvis förbättra komforten och många 
kyrkor fick en eller två kaminer på lämplig 
plats i kyrkorummet, kaminer som nog sotade 
ner sin omgivning en del. Kaminerna försvann 
då den vattenburna värmen och elradiatorerna 
gjorde sitt intåg på 1930-talet.

Kaminer under 1900-talets senare del

Sedan intresset för att kunna elda m ed ved 
fått ny fart på 1960- och 70-talen -  inte minst 
i fritidshusen -  kom braskaminen in i våra liv. 
Den har den trevliga egenskapen att ge bra 
värmeutbyte, en synlig brasa och är lätt att 
installera. De flesta på marknaden under den 
här första tiden var norska.

Så kom energikrisen 1974. Oljan skulle 
snart ta slut och elpriserna raka i höjden. Det 
blev så att säga läge för de kaminer som redan 
fanns, för nytillverkning av gamla modeller 
och framförallt för nya, påhittiga lösningar 
där värmeeffektiviteten förbättrades. Kon
struktioner för att sprida den värmda luften 
till olika rum  och för att ta in och förvärma 
ersättningsluften är sådana exempel. Insatser 
för befintliga öppna spisar är en annan energi- 
nyttig produkt. N u blev också formgivningen 
varierad allt från gammaldags stil till djärv, 
modern design.

Marknaden erbjuder numera en uppsjö av 
bras- och vanliga kaminer i olika former, effek
ter och verkningsgrader. D et har även uppstått 
en begagnat-marknad för äldre kaminer. För en 
spekulant ligger nog största svårigheten i att 
välja. Det har också producerats ett stort antal 
böcker och skrifter i ämnet. Nya villatidskrifter 
och reklam med välmenande eldstadsråd dug
gar tätt.

ÖVERGÅNGEN TILL CENTRALVÄRME

Anda sedan romarrikets tid har människorna 
h itta t på lösningar för att leda värme från en 
eldstad till andra lokaler. D et var då upp

Gjutjärnskamin 

i Sagabiografen 

i Adak, Malå. 
Foto 1988.
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Järnspis med så 

kallat geysirsystem 

för uppvärmning. 

Bilden kommer 

från gästgiveriköket 

i Sikeå och ärtagen  

i slutet av 1910-talet. 

Flickorna heter 

Manna Jonsson, 

Linda Holmström  

och (?) Berglund.

värmd luft som man hade som transportm e
dium. Ett steg på denna väg är kaloriferen, 
som kom till i Tyskland omkring 1870. Den 
består av en eldstad som omges av ett luft
rum, och genom kanaler i väggarna leds den 
värmda luffen ut i husets olika delar. D et här 
var förstås inte något lätthanterligt system i 
små hus. D et tillämpades främst i institu- 
tionsbyggnader som skolor, sjukhus, rådhus 
eller liknande. Systemet var inte heller sär
skilt lättskött. Ett annat medium som gick att 
transportera var vattenånga. D et blev en be
tydelsefull teknik under hela 1800- talet men 
på samma sätt som m ed kaloriferen var det 
inte något för de enklare husen.

D et segrande systemet för de flesta typer 
av hus blev det cirkulerande varmvattnet. 
D et var relativt lätt att hantera och ledningar
na behövde inte bli särskilt stora. En fransk 
ingenjör anges ofta som uppfinnare och året 
sägs vara 1777. I Sverige fick Nationalm u
seum, som byggdes 1860, hetvattenvärme. I 
övrigt var det kring sekelskiftet 1900, som 
centralvärmen vann insteg. När centralvär
men kom till Västerbotten är inte närmare 
studerat, men i stort kan man nog säga 1920- 
30-talen. I till exempel Länsresidenset utbyt
tes de lokala eldstäderna m ot centralvärme 
1914-15. Det var den på området framstående 
Hugo Theorell som stod för konstruerandet.
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Ett par andra kända exempel i umetrakten är 
Wännmans bostadshus i Brännland, som fick 
en typ av centralvärme 1926, och Åkerbloms 
sedermera rivna bokhandel invid rådhuset i 
Umeå, där centralvärme drogs in omkring 
1931.

Tekniken är tämligen enkel. V atten värms i 
en central eldstad och sedan stiger det enligt 
fysikens lagar uppåt och fördelar sig i radiato
rer. Ett prydligt -  och tidigt -  exempel på en 
värmeledningseldstad har vi kvar i Länsmans- 
gården i Åsele. D et är en kombination av spis 
och värmare för radiatorvattnet, ”Geysirspi- 
seln”. En sådan spis fanns också installerad i 
e tt hus i Umeå 1917.

Annars blev det gängse att en särskild 
värmepanna placerades i källaren om det fanns 
sådan eller tillsammans med j ärnspisen i köket. 
En Husqvarna-katalog från 1930 visar sådana 
kombinationer. Cirkulationssystemet med 
självcirkulation kunde utföras med övre fördel
ning -  det värmda vattnet steg via rör längst 
upp och passerade genom elementen på väg 
tillbaka till pannan. Detta var lämpligt då pan
nan stod på samma våning som radiatorerna 
fanns. Vid undre fördelning rör sig det värmda 
vattnet upp genom radiatorer och ledningar 
och återvänder sedan till pannan. Här är det 
fråga om enkelrörsystem, inte som dagens mo
dell med dubbla rör till varje radiator. Från och 
med tiden efter andra världskriget blev det mer 
och mer vanligt att systemen försågs med en 
elektrisk pump för att cirkulera vattnet.

Radiatorerna tillverkades till en början av 
gjutjärn. De var stora och tunga och gjorda 
för att stå på golvet. De placerades vanligen

Exempel på köksin- 

teriör i Umeå i början 

av 1950-talet. Järn

spisen används inte 

bara för matlagning  

utan också till upp

värmning av lägen

heten vilket röret 

upp i spiskåpan 

antyder. Dessutom 

haren  enkel elek
trisk spis satts in, 

ovanpå spiseln.

vid en innervägg inte så långt från pannan. 
Före 1940 hade radiatorer av plåt, som hängs 
på väggen, trängt u t gjutjärnspjäserna. Dessa 
har ibland lite föraktfullt kallats ’suggor’.

BAKUGNEN

Rår jag väl för
att jag sä ömt mig gläder åt gårdens bakugn,
som med kalkad buk
slår bukt på längan, och som, än i bruk
ger bröd åt folket som åt folkets fäder
och att jag röres av de rökar blå,
som ur dess rökfång svinga sig och yvas
av alla kubbar, som på härden klyvas?
Ty i min hela hembygd ser jag då 
det bakugnsaltare, som återbördar 
allt gott jag offrar på dess breda häll

Ur Årets visor av Anders Österling (1907)

Varken den enkla härden eller den öppna 
spisen är bra a tt använda för bakning. D et be
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hövs ett täckt utrymme, en ugn, för att få till
baka värme även uppifrån. Lösningar på det
ta har människan haft sedan ”urminnes” tid, 
här i Skandinavien kanske sedan järnåldern, 
det vill säga vid tiden för Kristi födelse för två 
tusen år sedan.

De bakugnar vi fortfarande kan se i Väster
botten och har bilder av är naturligtvis betyd
ligt yngre. Som vanligt är det från 1800-talets 
andra hälft som vi har det mesta, men det 
finns exempel där husen är från 1800-talets 
början eller något tidigare och då kan ju också 
murverken vara samtida.

Den dominerande typen av bagarstuge- 
murverk i våra trakter är en kombination av 
två delar, bakugn och öppen spis. Den öppna 
spisen framför ugnen är som en bred köksspis 
och har gemensam murkåpa m ed ugnen där

bakom. O m  den här typen är den gängse i 
Västerbottens kustland och norra inland, så 
hittar man ofta en annan variant i inlandets 
södra delar, med sitt ångermanländska infly
tande på traditionerna. Där är ugnen och 
öppna spisen placerade bredvid varandra el
ler på var sin sida om murverket. Exempel 
finns i Överrissjö, Åsele där tre funktioner är 
åtskilda; ugn, öppen spis och en nisch för kok
gryta. Där finns kanske också ett samband 
m ed den benämning som byggnaden ännu 
har i Ångermanland och de härav påverkade 
trakterna. D et heter där bryggstuga och inte 
bagarstuga som i övriga Västerbotten. Ordet 
bryggstuga har dröjt sig kvar som en rest från 
tiden då dricka och öl bereddes i hemmen.

Bakugnens konstruktion är naturligtvis en 
grannlaga sak. D et första, självklara, kravet är

Den kanske vanligaste typen  

av bakugn med kom binationen  

öppen spis fram för ugnen.

Bild från Hornträsk, Jörn 1918.
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Vad lagen säger
När det gäller bygglagstiftningen på om rå

det har det funnits olika författningar under 

1900-talet, från Kungliga Byggnadsstyrelsens 

anvisningar till byggnadsstadgan (BABS) och 

till Boverkets Byggregler (BBR), vars tredje ut

gåva från 1998 gäller idag.

Ibland har dessa haft detaljerade före

skrifter, bland annat om avstånd från rök

kanal till brännbart material. Dessa avstånd 

kunde baseras på tegelstenarnas storlek, till 

exempel 25 cm från kanalens insida till bränn

bart material. Ibland har det bara varit an

visningar eller rekommendationer som inte 

varit bindande, till exem pel 10 cm från m ur

stockens utsida till brännbart material, som 

kunde bygga på erfarenheter av olika tester.

Dagens föreskrifter för murstockar från 

Boverket innehåller funktionskrav: murstock

ar ska inte orsaka brand, de ska hindra att 

sanitär olägenhet uppstår och de ska förstås 

uppfylla den grundläggande funktionen att 

ge tillräckligt med drag. Det finns alltså inga 

detaljerade norm er om avstånd etc.

Men det finns ingen retroaktivitet i bygg

lagstiftningen, förutom  några få undantag, 

inom detta om råde bara att det ska finnas 

takstegar till skorstenarna. Alltså är det tillå

te t för flera rökkanaler att gå ihop till en (om  

inte någon av dem  är en friskluftskanal), om  

det var tillåtet när huset byggdes.

Var det tillåtet att mellanbjälklaget vilade 

på en utkragning på murstocken, vilket var 

vanligt fram  till 1960, är det tillåtet nu också,

om den är hel och fungerande. Konstruktio

nen är visserligen inte bra vid en soteld, ef

tersom murstocken då kan spricka vid detta  

ställe. (Murstocken behöver utrym m e för att 

röra sig, ibland ända upp till 10 cm vid stora 

tem peraturskillnader. Vid soteld kan tem pe

raturen bli 1 000 g rader)./.../

Tidigare var minsta tillåtna avståndet mel

lan bjälke och brännbart material och mur

stock, 10 cm, en norm. Idag är det en rekom

mendation.

Lyft gärna på golvplanken i m ellanbjälk

laget och se efter a tt inte sågspån ligger 

em ot stocken. Det är här bränder oftast upp

står i gamla hus. Förr fyllde man ibland med 

sand, men man kan också välja leca-kulor eller 

annat icke brännbart material. Mineralull är 

inte så lämpligt, det drar gärna möss till sig.

För a tt försäkra sig om att en murstock är 

tä t måste man provtrycka den. Ibland kan 

det vara nödvändigt a tt ta upp hål i mur

stocken, till exem pel där flera kanaler går 

ihop till en, så a tt man kan prova var för sig. 

Det nya hålet kan därefter muras igen eller 

hellre tillslutas med hjälp av en ny sotlucka av 

gjutjärn (järnaffären har eller beställer hem).

Om man tittar noga på en murstock kan 

man ofta se ställen där man tid igare har tagit 

upp hål för att sota eller rensa bort skräp som 

trillat ner. Vid sådana ställen är det läm pligt 

att ta upp nya hål, för a tt avlägsna nedrasade 

stenar och kajbon, eftersom det oftast är där 

kanalerna svänger.

Sotningsbestäm m elser

Sotaren har haft m onopol på sotning och 

tillsyn i kom munen. 1998 kom en utredning  

om att ta bort detta, men den är fortfarande  

på beredning och inget beslut har ännu fa t

tats. Idag är det kom m unen som har ansvar 

för sotning och rengöring enligt räddnings

tjänstlagen, och i nästan alla kom uner har 

man tecknat avtal med en sotare. Denne har 

alltså i praktiken fortfarande m onopol på 

den löpande sotningen och tillsynen. Sak 

samma om man ska göra en brandteknisk 

kontroll för a tt till exem pel ta i en bruk en 

murstock som stått oanvänd i m er än tre år.

Om  det därem ot är en åtgärd som kräver 

bygganmälan i kom m unen, till exem pel vid 

en väsentlig ändring av användningen av en 

murstock, eller annan större om byggnad, då 

gäller bygglagstiftningen. Då är man fri att 

anlita vilken sakkunnig som helst, till exem 

pel en hantverkare eller sotare från annat di

strikt. Ett exempel på en sådan förändring är 

om man ska sätta in en kakelugn istället för 

en järnspis (kakelugnen har mycket lägre 

rökgastemperatur).

Om  man inte kom m er överens m ed sota

ren, och man har få tt e tt form ellt beslut om  

föreläggande, kan man överklaga till läns

styrelsen och eventuellt vidare till länsrätten 

och andrar instanser.

Carl von Essen 

ur Byggnadskultur nr 4 /2000
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att den ska grädda bra. Ett annat givet önske
mål är att den skall vara stabil, inte spricka 
alltför mycket eller deformeras. Genom ti
derna har det så tillkommit erfarenheter och 
utbildats mönster, som har blivit tradition i 
utförandet.

När det gäller den viktiga hällan -  där brö
det läggs för gräddning -  görs det av tradition 
ett speciellt underlag för de stenar som bildar 
hällan. D et är e tt cirka 10 cm tjockt lager av 
krossat glas och sand. Man kan undra om det 
här är något hokus pokus, m en troligare är att 
det handlar om vanliga fysikaliska lagar. Häl
lan bör förstås vara så jäm nt varm som möjligt 
på hela ytan. Materialet är vanligen eldfast 
tegel -  det kan också vara vanligt murtegel -  
och i båda fallen är det dåliga värmeledare.

Glas är en god värmeledare och lagret under 
hällan bidrar till en bättre värmefördelning. 
Under bakningen ligger ju elden enbart bak
till och vid sidorna, det är under själva upp
värmningen som man eldar också på hällans 
mitt. D et förekommer också, fast det är mer 
ovanligt, att man har en hälla av gjutjärn.

Valvet över ugnen är en annan central del. 
Nu då det i regel finns resurser till det gör 
man m ed fördel valvet av eldfast tegel. I gam
la ugnar är det mer vanligt att gängse m ur
tegel har använts. O m  det skall hålla hänger 
ihop med materialets sammansättning, brän
ning m ed mera. Bruket i valvet bör vara ett 
fett lerbruk, medan murverket i övrigt görs 
med kalkbruk. I en del ugnar har det gjorts en 
rökkanal uppe på valvhjässan, som kan leda

Im ponerande bakugns- 
murverk med tre funktioner 

i en bagarstuga I Överrissjö, 

Åsele. Där järnspisen nu 

finns har det sannolikt suttit 

en inmurad kokgryta.
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Längdsektion respektive tvärsektion genom  

bakugnsmur, troligen från 1890-talet.

1. Hälla av eldfast tegel

2. Bädd av glas och sand

3. Grund av gråsten

4. Kanal uppe på valvet

5. Öppen spis

6. Murstolpe av bösspipa

7. Spjäll

8. Luckor (förekommer ibland)
9. Dragjärn (inte obligatoriskt)

U P P M Ä T N I N G  O C H  S K I S S E R  F R Ä N  K Å D D I S ,  U M E Å  A V  R O L F  S I X T E N S S O N .

röken från ugnens bakre del till rökfånget i 
framkanten. Tanken är väl att kanalen bättre 
skall värma valvets övre del. I andra ugnar 
saknas denna kanal. D et kanske får tolkas som 
att båda delarna fungerar. D et murade valvet 
utövar e tt visst tryck u t åt sidorna vid foten -  
anfangen. D et här sidotrycket åt båda sidor 
måste tas om hand. D et vanligaste sättet är 
nog stänger av järn, som läggs in tvärs över 
ugnen, under hällen och över valvet. Men 
även här finns båda varianterna, alltså även 
att sådana järn saknas. O m  sidomurarna har 
rejäl tjocklek och tyngd så kan de klara det här 
trycket i sidled utan dragjärn.

Sprickor i bakugnen är förvisso ingen ovan
lig företeelse, snarare hör de mer till regel än

undantag. Anledningen är att man har ett 
stort murverk m ed mycket material. Vid eld
ningen upphettas materialet kring ugnen 
mycket starkt, medan andra partier är svalare. 
D et uppstår materialspänningar, som kan 
leda till sprickor. N u är det inte anledning till 
panik om det rör sig om måttlig sprickbild
ning. Delar i e tt murverk, som är utsatt för 
tryck ramlar inte isär fast det är en spricka. 
D et handlar mer om täthet m ot rök och gnis
tor. Vid frågor om dessa detaljer är det vanligen 
skorstensfej armästaren man vänder sig till.

I inledningsraderna ovan står att gårdens 
bakugn slår bukt på längan... D et får vi nog 
tolka som att här finns den variant där själva 
ugnen skjutits utanför ytterväggen, så att den
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Ladugårdsspis med m almgryta från Buberget, Degerfors.

D et var länge sedan behovet av en eldstad 
upphörde i den rationella ladugården. Men i 
det äldre, småskaliga jordbruket -  fram till 
1940-50-talen -  var den eldstaden snart sagt 
lika viktig som i bostadshuset. Ladugårdsspisen 
med sin stora malmgryta på ben hade flera 
funktioner:
I att värma åt korna. Då åkerresurserna var små 
kunde inte det lilla man fick därifrån användas 
för koma. Utom det myrhö de fick, värmdes en 
”soppa” av vatten med hackad halm, agnar, 
björklöv, fräken eller vad man nu hade. Soppan 
kallades på sydvästerbottniskt mål för "döj- 
ninga”
► att koka gröt åt grisen som ofta fick en gröt 
av korngröpe (osiktat kornmjöl) och småpo
tatis eller andra "kräkpären"
I  att värma vatten för tvätten, koka kläder. 
Under vintern måste man hålla till inne i la
dugården, medan man på sommaren tog ut 
grytan i det fria. Denna tvättm etod var inget 
lättsam t kvinnoarbete. D et var att flytta vat
ten mellan gryta och såar, flytta vittvätten 
från gryta till sköljning och så vidare.
► att värma badvatten. O m  nu någon var så 
noga att vilja bada någon gång under vintern 
-  till jul till exempel -  så fick vederbörande 
göra det i en tvättså i la’gårn.

står där som en ryggsäck bakom huset. Ugns
öppning och spis är naturligtvis inne i huset. 
Detta sätt har förekommit här och var i Väs
terbotten, men är inte särskilt vanligt.

LADUGÅRDENS OCH BYKETS ELDSTAD
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I m ed få djur i ladugården kunde det också 
behöva eldas för värmens skull.

Ladugårdsspisen var enkelt och funktio
nellt utformad. En cirka 60 cm hög härd av 
gråsten, vanligen murvingar (murlad) i vin
kel, på dessa ett rökfång, som ledde upp i 
skorstenen. M aterialet var vanligen tegel, 
men i enklare fall även gråsten, eller i fjäll
trakterna skiffer. Spjäll skulle det naturligtvis 
vara för att bättre kunna bevara värmen.

I Åsele-Vilhelmina-trakterna var det inte 
ovanligt m ed särskilda kokhus/värmstugor i 
anslutning till djurstallet. Då fanns eldstaden 
där. Grytan kunde i sådana fall vara inmurad.

Vattenvärmaren, ett steg i utvecklingen

Efter andra världskriget blev ladugårdsgrytan 
omodern. Då hade vattenvärmaren, eller 
tvättgrytan, spritt sig till nästan alla hushåll 
och tvättstugor. D et var en funktionell, sam
manbyggd konstruktion bestående av en stor 
kittel av koppar eller rostfritt stål, insatt i en 
mantel av plåt. Nedtill i manteln fanns eldsta
den och e tt plåtrör ledde bort röken. Kitteln Vattenvärm are ute i det fria. 

hade tappkran och senare kom varianter som 
även kunde tippas.

Det var en stor förbättring, jämfört med den 
tunga och sotiga ladugårdsgrytan. Värmaren 
användes inomhus på vintern och anslöts då 
till en skorsten. På sommaren bars den u t till 
tvättplatsen.

En teknisk uppfinning, som fick en viss 
spridning var Osby-pannan, en slags ångpan
na. Den heta ångan från det kokande vattnet 
strömmade u t i ett rör och genom att doppa
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detta i tvättvattnet eller grisgröten kokade 
det i kärlet inom en kort stund.

VEDEN

A tt skaffa ved till den eldstad man har, är ett 
göromål, som kan ske på lite olika sätt, beroen
de på omständigheterna. Någon kan tycka att 
det är jobbigt och tråkigt, medan en annan 
menar att det är trevligt. Det kan rentav gå att 
använda det vackra ordet motion om vedhugg
ningen.

Om  man går någonstans och köper färdig
huggen, torr ved är det inte mycket att disku
tera -  utom  kostnaden. Här utgår vi emeller
tid från det m er grundläggande utgångsläget 
-  ved skaffas från träden i skogen.

De trädslag som vi i denna landsända har 
som huvudalternativ är björk, tall och gran. 
Då är det ett välbekant faktum att björken 
värmer bättre än de övriga per volymsenhet. 
Den har bättre värmevärde därför att den har 
högre täthet eller densitet. Björkens densitet 
är ca 490-500 kg torrsubstans per fast kubik
m eter medan barrträdens är cirka 400. Alen 
och aspen ligger i närheten av barrträden i det 
här avseendet, medan sälgen är mer lik björ
ken. De här siffrorna är alltså samtidigt ett 
m ått på värmevärdet, björken har cirka 20% 
bättre värmevärde än barrträ.

En viktig sak är fukthalten. D et färska trä
det har en fukthalt på cirka 50% och ved som 
har lufttorkats en bra sommar kan ha 20-25% 
fukthalt. Den fukt som finns i veden då man 
eldar måste ångas bort Ju m er det finns kvar 
desto mer energi åtgår naturligtvis till detta.

Torkningen

Går det då att få veden bra torr på en säsong? Ja, 
nog går det -  under goda omständigheter. 
Huggningen i skogen och framforslingen bör 
då göras under hösten eller vintern. Då kan 
veden upparbetas under våren, och man u t
nyttjar den bästa torktiden, försommaren. Snö
smältningen är förresten en härlig tid på ved
backen...

En sak m ed klyvningen -  om man skall an
vända bara yxan -  är att det går mycket bättre 
om veden är frusen för då spricker den lätt. 
H ur stor veden bör göras beror förstås till en 
del på eldstaden. I öppna spisar, kakelugnar 
och kaminer är det nog bra om vedträna hål
ler sig under 7-8 cm i grovlek. D et brinner 
friskare m ed mindre ved och sotar mindre. I 
järnspisen bör nog veden vara ännu klenare.

Den långved man hugger omfattar i regel 
även smala stammar, lagom grova utan klyv
ning. Sådana björkklabbar torkar sämre på 
grund av den hela näverytan. Ett bra sätt, om 
man har motorsåg, är att släpa m ed den rote
rande kedjan längs stammen så att ränder 
uppstår. En m etod för snabb uttorkning av 
den största fuktmängden är den så kallade 
syrfällningen. Då fäller man björken just inn
an lövet vuxit u t färdigt och låter den ligga 
med riset kvar e tt par veckor. D et vissnande 
lövet drar ut en hel del av fukten.

Om  man är så noggrann att man travar den 
huggna veden på underlag och sedan täcker 
travarna, kan man vara ganska säker på att ha 
torr ved i slutet av sommaren. Täck dock inte 
med presenning som går ner på vedtravens 
sidor! Där inne samlas vattenånga och mögel
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trivs. Täckningen bör alltså bara vara ett platt 
tak. Utmärkt är förstås ett tak på stolpar med 
öppna eller glesa sidor. Det kan också lyckas att 
under en sommar torka en vedhög slängd hul
ler om buller och utan täckning, men då ska det 
vara bra med högtryck och inte som sommaren 
2000 .

Gnistor och aska

I en sluten eldstad -  spis, kakelugn, kamin -  
kan man elda med nästan vad som helst, det 
gör ingenting om det sprätter. I den öppna 
spisen vill man att det skall brinna lugnt. 
Aven om man har ett eldgaller i spisen är det 
obehagligt om det sprätter. D etta styr valet 
av ved. Björk, tall, sälg eller asp sprätter inte, 
men hos granen m ed sina kådlåpor bildas det

ett ångtryck då kådan upphettas och 
då det omgivande träet brister skjuts 
en bit iväg -  och ibland är kolbiten 
glödande. Alen brinner mestadels 
lugnt och snällt, men det händer även 
med den att en kolbit sprätter iväg 
med en liten knall. Därför är även alen 
Ute opålitlig i öppna spisen.

Askan då? Restprodukten askan 
uppfattas väl av en del som något 
oönskat. Men om man har en plätt 
jord där man odlar -  dock ej pärlan - 
det! -  skall man inte förkasta dess äm
nen. Askan innehåller kalk, kalium, 
fosfor och magnesium, allt grund
ämnen och gödselmedel, som vi nor
malt inhandlar för dyra pengar.

Några siffervärden
I  kg normal, luftorkad ved 

-  cirka 2 kubikdecimeter -

har ett energiinnehåll på 4,5 kWh.

II eldningsolja har 10 kWh.

1 kubikmeter luftorkad ved, löst mått, 

har ett energiinnehåll på 1 200-1 500 kWh

1 kubikmeter olja har 10 000 kWh, 

motsvaras alltså i ved av ca 8 kubikmeter.

Fast mått =  homogent vedmaterial.

Oå man travar ved som vanligt blir 

det luft i traven =  löst mått.

1 kubikmeter fast mått b lir ungefär

2 kubikmeter löst mått.

Jugendinspirerad BL-spis, 
numera installerad i Järnäs, 

Nordmaling.

29



Kring den öppna spisen bengt lidström
Jag är född 1916 och uppvuxen i en tradi
tionell bondgård i Norrbottens kustland. 
Gården nytim rades åren 1870-75 i en fyr
kant m ed m angårdsbyggnaden på södra 
sidan av gårdsplanen, ladugårdslängan 
m itt em ot, bagarstugan på östra sidan 
och stallängan m ed vagnslider och snick- 
arbod på den västra. M angårdsbyggna
den var 11 alnar bred (6,6 m) i parstuge- 
plan. Köket hade en yta av cirka 40 m2. 
Spisen var murad cirka 40 cm från tim m er
väggen och hade en stor rökkanal rakt 
upp och även rökkanaler i nischerna, som 
m ynnade i skorstenen ovanför storspjäl- 
let. Spisen hade en smidd stolpe i hörnet, 
som bar upp spiskåpan på e tt fyrkantjärn 
mellan nischerna och stolpen. För upp- 
hängning av stora gjutjärnsgrytan gick e tt 
fyrkantjärn tvärs över eldstaden. Grytan 
hängde m ed sin grepe i en speciell krok 
och kunde dras fram och tillbaka över el
den. Ytterligare utrustning var en stor 
stekpanna på tre ben, e tt par runda tre- 
benta pannor i olika storlekar, en treben t 
våffelpanna hörde också till. Stora kokgry
tan rymde cirka 10 liter och hade tre  ben. I 
den  grytan lagades all mat, söndagsste- 
kar, köttsoppa, potatis, palt och gröt. Med 
nödvändighet var d e t en enkel m atlag
ning som tillämpades. Det var nära till rå
varorna, som var av hög kvalité, m aten 
blev därför näringsrik och hälsosam.

Hur kunde m atsedeln se ut m ed den
na köksutrustning? Frukost bestod alltid

av långfil som man bröt tunnbröd i och till 
sovel kunde d e t vara halstrad saltström 
ming. Till kvällsmat var det kornmjölsgröt 
och mölk, på lördagskvällarna ofta ris
grynsgröt. M iddagsmålet varierade. Kokt 
m andelpotatis med saltströmming, som

lades på potatisen när den var halvkokt. 
Tunnbröd m ed hem kärnat sm ör som till- 
tugg. Köttsoppa m ed potatis och kålröt
ter, ibland också klimp. Palt, där potatis- 
palten var vanligast, utan fläsk eller kött, 
m ed sm ör till. Som omväxling gjordes

Artikelförfattaren i berättartagen för sina barnbarn. 
Spisen sitter i torpet i Smörsjön och den murade Lidström 1956.

■

30

BE
RT

IL
 

EK
H

OL
TZ

/V
BM



H S M m

blodpalt och någon gång rom palt om vå
rarna. En om tyckt rätt på höstarna var löj- 
soppa m ed potatis och kålrötter.

Mina föräldrar gifte sig 1911,1912 föd
des min äldste bror Edvin och nu kom det 
barn vartannat å rän d a  till början av 1940- 
talet. Vi blev 15 syskon från två kullar och 
vi lever alla, Edvin fyllde 89 i m itten av ja 
nuari. Tydligen var den enkla m aten från 
öppna härden hälsosam, vi har till exem 
pel friska och starka tänder allihop. En bi
dragande orsak till tandhälsan förresten 
var a tt vi fick äta hårt bröd. I Kalix fanns en 
bagare Unbom som bakade hårt bröd 
m ed hög kvalité. Han sålde andrasorte- 
ring för 15 öre kilot. Pappa köpte e tt stort 
parti varje höst. Jag brukar ibland fråga 
mina bekanta:

-V e t ni hur d e t låter när e tt halvdussin 
hungriga grabbar tuggar hårt bröd?

Det är som regel ingen som upplevt 
det.

Kring den öppna spisen sam lades hela 
familjen på vintrarna. Spisen spred både 
värme och ljus. Här försiggick spädbarns- 
vården m ed tvättning, blöjbyte och am 
ning i den behagliva strålningsvärmen. 
Här frodades den m untliga traditionen. Vi 
hade till exem pel en granne, som var häst- 
anspänd gårdfarihandlare. Han gjorde 
veckolånga resor och hade alltid mycket 
a tt berätta när han kom hem. Han var lik
som pappa hästintresserad och d e t m ed
förde e tt outtöm ligt sam talsämne.

Konsten a tt elda, sköta om  brasan och 
s tän g asp jä llen irä tttid v aren  h ö g tstående  
färdighet. När kvällsvarden var avklarad 
slutade man lägga på brasan. Nu gällde det 
att m agasinera så mycket som möjligt av 
dagens eldning. Glöden skulle vara ren och 
fri från "änklingar". Först stängde m an stora 
spjället och sm åkanalerna fick ta hand om 
rökgaserna. När alla blå lågor i g löden hade 
slocknat kunde m an skjuta rörspjällen. Då 
var hela m urverket uppvärm t nästan  till 
he tta  och värm en räckte hela natten . 
Dricksvattnet i vattensån vid farstudörren 
frös aldrig hos oss.

Vad jag tydligt minns är a tt efterfrukost, 
när skolbarnen sprungit iväg till skolan och 
karlfolket g e tt sig iväg till olika körslor, så 
förvandlades köket helt plötsligt. Kvinnor
na städade av och nu kom handarbeten 
fram, främst ullberedning m ed skrubb- 
ning, kardning och spinning. Ullen värm
des på spisen för a tt bli m er lättarbetad, sen 
hörde man de karaktärsfulla ljuden från 
skrubbstolen, kardorna och spinnrocken. 
Vävstolen var i regel igång m ed sitt taktfas- 
ta dunk. Man vävde ofta vadmal till vinter
kläder och man vävde halvylle till skjortor 
och kalsonger. Åren innan man fick börja i 
skolan var man hem m a i köket och hörde 
alla trivsamma arbetsljud. Kvinnorna sjöng 
ofta till arbetet.

I m itten av 1920-talet hade barnaskaran 
växt till sju stycken och det började bli ont 
om  sängplatser. I köket sov vi sex stycken i

tre  sängaroch i kamm aren sovyngsta bar
net tillsammans m ed m am m a och pappa. 
Det kunde bli problem  a tt få en sängplats 
till pigan, som ju fanns ibland. Jag minns 
a tt jag en vinter, jag  gick väl i småskolan, 
fick dela säng m ed pigan som arbetade 
hos oss då.

Salen fick inte någon eldstad så länge 
m am m a levde, vilket hon sörjde över. 
Mamma ville så gärna um gås m ed våra 
lärarinnor och anordna sym öten, som 
brukligt var i gårdarna. Men m ed sex barn 
i köket och en kall sal var de t omöjligt.

Med stigande ålder och perspektiv på 
barndom en förstår man ju a tt kvinnorna 
hade det slitsamt m ed de växande barna
skarorna, ladugård m ed sju mjölkkor och 
småkreatur. Ett kök där va ttne t skulle 
bäras in och diskvattnet ut i ladugården, 
som närande dryck till korna. Och m atlag
ningen var arbetssam  vid öppna spisen. 
Inte alltid fanns d e t resurser till a tt avlöna 
en piga. Mamma dog hastigt endast 42 år 
gammal, och d e t var nog en alltför tung 
arbetsbörda, som var den utlösande orsa
ken. Pappa m åsteju få en ny kvinna i huset 
och en ny barnkull växte fram. Vi i första 
kullen blev vuxna och läm nade hem m et 
och fick egna familjer.

Så är det mänskliga livet.
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Kakelugnar i Västerbotten
P E D E R  N Y S T R Ö M  O C H  B O  S U N D I N

Artikeln h an d la r  om  k ak e lu g n en  som  fe n o m e n  och om  d e  kake lugnar  

och k ak e lu g n sm ak are  som  funn its  i våra trak ter .  K agelugnens stilhistoria, 

d e  s to ra  vä lkända  fabrikerna eller hur m an  s ä t te r  u p p  en  kakelugn  läm nas 

d ä rh ä n  d e n n a  g ån g ,  e f te rsom  d e t  red an  finns beskrive t i m ån g a  bra 

böcker och artiklar.

Kakelugnen som eldstadstyp härstammar 
från Tyskland. Utbredningsområdet följer de 
skogrika länderna, från Centraleuropa och 
norrut till Sverige, Finland och Ryssland. I 
Norge är den inte vanlig, där ligger tyngdpunk
ten mer på kaminer och gjutjärn. Kakel är ju 
glaserade lergodsplattor (fajans) och lergods 
hänger samman med krukmakare. I gamla ti
der var kakelugnsmakaren också krukmakare. 
De äldsta kakelugnarna var uppbyggda av dre- 
jade runda lerkärl (skålar, krukor eller pottor) 
med tillplattade sidor som staplades med m ur
bruk emellan, så kallade pottugnar. Kakel är 
känt från Främre Orienten sedan 1000-talet 
f.Rr och spreds till Europa via Spanien på 
1300-talet.

Den äldsta kända bilden av en kakelugn 
kommer från 1300-talets Tyskland. I Sverige 
vet vi att kakelugnar förekommit från tiden 
runt 1500. Vid arkeologiska utgrävningar och 
vid rivningar av hus eller ugnar hör kakelugns
kakel ofta till fynden. I södra Sverige har en del 
daterats till 1500-talet och början av 1600-ta-

let. Inga hela ugnar från den här tiden finns 
bevarade. Pottugnama och skålkaklen började 
under senmedeltiden ersättas av formpressade 
kakel. Också dessa var av tyskt ursprung och 
formar därifrån importerades till Sverige.

Formen växer fram under 1600-talet

Den form och det utseende som vi vanligen 
kopplar samman m ed kakelugnen växer fram 
under 1600-talet. Flata kakel m ed dekor i re
lief bygger upp en rektangulär form m ed av
satser och på exklusiva ugnar förekommer fi
gurmotiv. På Skokloster finns fem sådana 
ugnar bevarade från 1670-talet. Reliefen för
bättrade värmeutbytet genom att den upp
värmda ytan m ot rum m et blev större; de 
fungerade som värmeflänsar. På 1700-talet 
ersattes reliefkaklen m ed släta, enfärgade el
ler mönstermålade kakel. Naturscenerier i 
blå dekor på vit botten var vanligt.

De äldsta ugnarna har inga speciella upp- 
och nedåtgående rökkanaler utan följer den 
öppna spisens princip med bara en rökgång
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Handslagen kakelugn 

från 1800-talets m itt i 
Kvarnbyn, Burträsk. 

Ornam enten vittnar om  

att ugnen tillverkats av 

kakelugnsmakaren 

J.A. Nygren i Burträsk. 

Flera liknande ugnar 

finns bevarade bland 

annat i Gumboda och 

i Skarberget (Burträsk). 
Jämför även bilder 

på sidan 41 och 48.
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Umeå efter den 

förödande stads- 
branden midsom

mardagen 1888. 

Murstockarna 

med vidhängande  

kakelugnar står 

ensamma kvar.

och följdaktligen stor bränsleåtgång. Värmen 
spreds till största delen som strålningsvärme 
genom en relativt stor eldstadsöppning. Det 
raffinerade rökgångsystem som vi förknippar 
med begreppet kakelugn slår igenom först un
der 1700-talets senare del. När de släta kaklen 
och det nya rökgångssystemet nu förenas är 
vår klassiska kakelugn ett faktum. Reliefka
klens tid är dock ännu inte helt förbi, vid 
1800-talets m itt kommer de tillbaka. Fram 
till 1730-talet förekommer tillverkning vid 
mindre verkstäder i Stockholm och en del 
landsortsstäder. År 1726 etableras sedan 
Stockholmsfabriken Rörstrand och vid Marie- 
berg, som är den andra välkända Stockholms
fabriken, pågick kakelugnstillverkning mellan 
åren 1758 och 1788. Dessa var de första egent
liga kakelugnsfabrikerna i landet.

Vid denna tid börj ade man oroa sig för slöse
riet med bränsle och för de begränsade skogs
tillgångarna i landet, framför allt till följd av 
järnbrukens enorma vedförbrukning. Det var 
nu man började anlägga de västerbottniska 
järnbruken i Olofsfors och Robertsfors. Tan
ken var att skeppa malm från Roslagen till Väs- 
terbotten, det vill säga att flytta produktionen 
dit skogen fanns; i Mellansverige var den slut.

Nya, vedbesparande konstruktioner

Den påtagliga bränslebristen medförde också 
att flera olika vedbesparande kakelugnskon- 
struktioner togs fram, men det var bara en 
som fick ordentligt genomslag. Arkitekten 
Carl Johan Cronstedt och officeren Fabian 
W rede fick 1767 e tt statligt uppdrag att utar
beta en ny vedbesparande kakelugn. Cron-
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stedt var verksam vid Överintendentsämbetet, 
ledare av slottsbygget i Stockholm, och upp
hovsman bland annat till flera fyrbyggnader 
från denna tid. W rede är bekant som kon
struktör till flera andra tekniska innovationer. 
Ganska snart presenterades den kakelugns- 
princip som m ed tiden blev allenarådande, 
den gavs u t i bokform 1775. Som vanligt i så
dana här sammanhang måste upphovsrätten 
ifrågasättas. Och visst, idén fanns tidigare, men 
W rede och Cronstedt fick ju inte i uppdrag 
att vara uppfinnare, uppdraget var att presen
tera en lösning. Principen går ut på att rökga

serna tvingas passera flera gånger upp och 
ned genom kanaler i tegelmassan, som tar 
upp och magasinerar värmen. De nya ugnar
na hade mindre eldstadsluckor och var för
sedda med skjutspjäll istället för som tidigare 
vridspjäll. Systemet spreds u t i landet, även 
till Finland som då tillhörde Sverige, via läns
styrelserna och fick ganska snabbt genomslag. 
De svenska hem m en fick rykte om sig att vara 
de bäst uppvärmda i Europa. Många äldre 
ugnar sattes om efter det nya systemet där 
upp till 90 procent av bränslets energi kunde 
tas tillvara för uppvärmningen. Konstruktio
nen var sedan hela tiden densamma med, 
vanligen fem, vertikala kanaler.

Frånsett kalorifersystemet, som för övrigt 
beskrivits på sidan 20, hände inget revolutione
rande inom husuppvärmningstekniken förrän

Kalorifersystemet
I Um eå p lan e rad es  e tt  ny tt läroverk på 1870-ta le t. A rkitekterna 

Axel och  H jalm ar Kumlien fö reslog  i sin om sorgsfu lla  p ro jek te 

ring e tt  kalorifersystem  fö r u p p v ä rm n in g en . D om kap itlet i Här

n ö san d  u tta lad e  kritik m o t d e tta  och fö ro rd ad e  istället vanliga 

kakelugnar. Kritigen b id rog  till a tt  p ro jek te t in te  fick sta tsb id rag  

och  d e t lades på  is. Efter s ta d sb ra n d e n  1888 u p p fö rd es  lärover

ket, n u v a ran d e  M im erskolan, m ed  d e t u rsp rung liga  fö reslagna  

kalorifersystem et. U m eås förra stadskyrka var också fö rsed d  

m ed d e tta  uppvärm ningssystem  och d e t var d e tta  som  orsakade 

d e n  ö d esd ig ra  b ra n d en  1887 som  ö d e lä d e  kyrkan.

Eldstad

Sotlucka

Kakelugnens olika delar.

Ur planschen Kakelugnar i Sverige (1993).

Anslutning till 

skorstenslock

Rökkanaler, 

en nedåt- 

och en uppåt

gående

Övre sotlucka

Uppåtgående 

rökkanal som delar 

sig högst upp
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Det svaga ljus man levde i inomhus på kvällar
na har vi idag svårt att föreställa oss. Fram till 
mitten av 1800-talet framställdes de flesta ka
kelugnarna av mindre verkstäder ute i landet. 
Omkring år 1800 fanns 185 kakelugnsverk- 
städer fördelade på 69 städer. Under skråtiden 
stod verkstäderna både för tillverkning och 
uppsättning.

För att bli kakelugnsmakare måste man 
avlägga mästarprov, i vilket ingick att tillver
ka, bränna och måla kakel samt att sätta upp 
ugnen. D et var svårare att få mästarbrev i 
Stockholm än i landsortsstäderna. Skråväsen
det avskaffades 1846 och vid industrialismens 
genom brott ett par decennier senare minska
de de små landsortsverkstäderna i betydelse. 
Tillverkningen koncentreras till kakelfabriker 
och en maskinell masstillverkning är snart 
igång. D et är nu kakelugnarna börjar bli all
männa i städer och tätorter. Rörstrand, som 
påbörjat tillverkning i mindre skala på 1720- 
talet, utvecklade produktionen efter 1850 
och blev sedan dominerande under 1880- och 
1890-talen. Fram till den här tiden är kaklen på 
svenska ugnar uteslutande satta i förband med 
förskjutna lodräta fogar, på samma sätt som när 
man murar med tegel. I östligare länder, och 
senare också i Sverige, förekommer att kaklen 
är satta rakt ovanför varandra.

Margareta Cramér uppger i sin avhandling 
Den verkliga kakelugnen (1991] att det fanns 
omkring 100 kakelugnsfabriker i Sverige på

ie", från O. Forsells Kakel- och 

kiv från Vännäsby i Folkrörelse

arkivet, Umeå.

Angården, Umeå. Grönglaserad handslagen kakelugn förmodligen 

från 1791 då huset byggdes och troligen tillverkad i Umeå.

H .1 3 5 '

centralvärmen slog igenom ett par 
decennier in på 1900-talet.
Den stora förändringen med att få 
en kakelugn i huset, jämfört med de 
tidigare öppna eldstäderna, var 
framförallt effektiviteten och vär- 
memagasineringseffekten: det gick 
åt mindre ved, kakelugnen behöll 
värmen över natten och man be
hövde inte göra upp ny eld så ofta. 
Men å andra sidan, eldade man som 
man skulle med luckorna stängda, 
så blev det också mörkare inne i hu
set. Åtminstone innan fotogenlam
pan började förekomma på 1860- 
talet var detta säkert ett problem.

Exempel på praktkakelugn, modell "fransysk kolonr 

faiansfabriki Gävle. Priskurant från e tt köpmannaar

N?12.
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1880-talet. År 1890 fanns enligt Sveriges offi
ciella statistik 61 fabriker. En drastisk minsk
ning kan noteras även om olika definitioner 
av begreppet fabrik delvis kan ligga bakom 
skillnaden. Flera fabriker/verkstäder drevs i 
anspråkslös skala och utförde själva uppsätt
ningen. M erparten låg i Mellansverige och i 
södra Sverige. De fyra nordligaste låg i Gävle
borgs län med Arbrå kakelfabrik som den 
mest betydelsefulla. Strax efter sekelskiftet 
1900 hade de flesta fabriker slagit igen. Första 
världskrigets avspärrningsår medförde dock 
att kakelugnen behöll sin ställning ett tag till 
och åtminstone fram till 1920-talet får den 
sägas vara standard i norra Sveriges bostäder.

Kort historia i Västerbotten

Det kan uppfattas som om kakelugnen är en 
gammal och långvarig företeelse på den väster
bottniska landsbygden, men så är det inte. 
Utanför städerna blev kakelugnen vanlig först i 
slutet av 1800-talet och fyrtio-femtio år senare 
var den omodem. Den hade egentligen en gan
ska kort glansperiod ute i de västerbottniska 
byama. Från Bjurträsk i Norsjö kommer ett 
exempel på hur sent den kom i bruk: "Den för
sta kakelugnen i byn sattes upp 1894 hos Her
man Bjur, och eftersom man i den gården var 
för nymodigheter, så var det också här man 
köpte den första barnvagnen. Båda dessa saker 
väckte naturligtvis stort uppseende.”

Kakelugn från 1760-70  i Angården, Umeå. Ugnen som

dock inte stått i huset från början, är provinstillverkad, 
eventuellt av kakelmästaren Johan Falk från Umeå. 

Bilderna på uppslaget är tagna efter de om fattande  

restaureringar som gjordes under 1990-talet.
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Sveriges Industriförbund meddelade 1935: 
”Kakelindustrin, som ännu för några år sedan 
omfattade ett tiotal företag och så sent som 
1924 uppvisade e tt tillverkningsvärde av c:a 
3 milj. kr., har på grund av det tilltagande 
bruket av centralvärmeledningar numera så 
inskränkts, att kakel endast tillverkas vid tre 
fabriker i landet. De mindre fabriker, som tidi
gare varit sysselsatta med tillverkning av kakel, 
ha nedlagts, och de större fabrikerna ha över
gått till att tillverka glaserade väggbeklädnings- 
plattor, en för Sverige helt ny industri...”.

De byggnader som egenhemsnämnden i 
Umeå rekommenderade för egnahemslån på 
1920-talet var tänkta att förses med kakelug
nar, men det var däremot inte de så kallade 
arbetarsmåbruken som kom till vid mitten av 
1930-talet. Kakelugnen förekom i nybygg- 
nadssammanhang ännu under 1930-talet, men 
efter andra världskriget är epoken över. Cen
tralvärmen utkonkurrerade till sist kakelugna
rna trots artiklar om värmeledningssystemets 
vådor och läkare som dömde u t den nya vär
men med varningsord om för torr luft och dålig 
ventilation. De få kvarvarande kakelfabrikerna 
lades ned en efter en. Upsala-Ekeby var den 
fabrik som höll ut längst och som överlevde till 
1951 genom att köpa upp andra kakelfabriker.

Redan vid ingången till 1900-talet hade den 
utveckling som skulle släcka den brinnande el
den i våra bostäder påbörj ats. Det är då central
värmen gör sitt intåg i storstäderna, till Väster
botten kommer den på 1910-talet, men blir 
inte vanlig förrän vid ingången till 1930-talet.

Efter människans kompanjonskap med den 
öppna elden under årtusenden, och den mer

eller mindre innestängda elden i spisar, kakelug
nar och kaminer under 500 år, så försvann plöts
ligt elden som värmekälla i bostadshusen. Det 
skedde i en omvälvande tid omkring andra 
världskriget då stora delar av den traditionella 
näringsgrunden försvann: småjordbruken, yrkes
fisket, hantverkstraditionema. Mycket annat för
ändrades också: matvanor, nöjesliv, bostäder... 
Som en suck av längtan tillbaka till elden, kom
mer den öppna spisen tillbaka under en tid efter 
andra världskriget. Det var samma spis och sam
ma värmekälla som hundra år tidigare dömdes ut 
som varandes oekonomisk.

Hur pass bra är kakelugnen?

Ar då kakelugnen bättre än någon annan värme
källa? Något gör att man tycker bättre om den än 
ett värmeelement. Förutom den estetiska och 
hantverksmässiga tjusningen, står den också för 
något annat. Ingen annan eldstad sprider värme 
från en så stor och behaglig yta, en så jämn och 
lagomvarm yta som man kan stå och luta sig mot 
medan elden sakta sjuder i dess inre. Det handlar 
om ganska enkelt, effektivt och hum ant tilläm
pande av termodynamikens lagar. Kakelugnen är 
som en byggsats där varje del kan lagas eller ersät
tas. Den förebådar på detta vis industrialismens 
masstillverkning och ”de utbytbara delarnas prin
cip” där ingen del är unik. Kakelugnen är kulmen 
på en hantverksmässig teknikutveckling, därefter 
är hantverket inom uppvärmningens område i 
princip utraderat.

Några stilhistoriska stolpar

Kakelugnen utgår från en teknisk grundform 
som inte kan varieras inom alltför vida ramar.
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Influenser från kontinenten, främst Tysk
land, har i hög grad påverkat den svenska ka
kelugnen utseendemässigt. Utländska kakel
ugnar och andra fabrikers ugnar har inte bara 
utgjort förebilder utan direkt tjänat som för
lagor för den svenska produktionen. Det före
kommer alltså imitationer och plagiat av u t
ländska ugnar; tillverkningstekniken inbjöd 
förstås till avgjutning och mångfaldigande av 
vackra utformningar. Sedan har också svenska 
verkstäder och fabriker ”lånat” former av var
andra, även om detaljer skiljer dem åt. Under 
industrialismen förekommer detta också i an
dra branscher av konstnärlig/teknisk natur. I 
den närbesläktade gjutjärnsindustrin var pro
duktformgivningen länge en ingenjörsuppgift 
där man friskt ”lånade” från andra tillverkare 
men också beskyllde varandra för plagiat. När 
utbildade formgivare senare kopplas in, blir 
också upphovsrätten mer betydelsefull.

Inom den tidiga svenska kakelugnens histo
ria finns murmästarstyckeritningar (som utför
des för att erhålla mästarbrev] och för ett fåtal 
specialbeställningar till slott och herresäten ut
fördes ritningar av framstående arkitekter vid 
mitten av 1700-talet. I övrigt är det en ganska 
anonym skara som ligger bakom utformningen 
av kakelugnarna, en skara som ändå var lyhörd 
för önskemål och rådande moden. Från 1800- 
talets senare del dyker på nytt, och i större u t
sträckning, arkitekter och konstnärer upp som 
formgivare för de stora fabrikerna; ett fyrtiotal 
arkitektnamn figurerar i sammanhanget. År 
1877 började Rörstrand ange formgivarens 
namn. Också möbler och konsthantverk börjar 
presenteras på samma sätt vid den tiden.

Det står en gubbe i en vrå 
klädd i bara lappar 
om sommaren får han ensam stå  
om vintern barnen honom klappar 
Vem är han?

Teckning av Jenny Nyström i Svenska barnboken  (1887) 

som i sin tur är hämtad ur Cramérs förnämliga bok 

Den verkliga kakelugnen  (1991).

D et är naturligtvis vanskligt att påstå att 
kakelugnen kännetecknas av brist på formgi
vare, för någon har ju bestäm t hur varje ugn 
(och många har det funnits!] ska se ut. När 
det gäller äldre kakelugnar är det dock i de 
allra flesta fall inte fråga om några signerade 
skrivbordsprodukter. O m  det sedan är tack 
vare detta som de gamla kakelugnarna blev så 
vackra, låter vi vara osagt. Stilhistoriskt är ka
kelugnen lite lurig och kan, särskilt från senare 
delen av 1800-talet, uppvisa stildrag från helt 
olika tider och av olika ursprung.

För kakelugnar i västerbottniska trakter kan 
några drag från olika tider vara till hjälp vid en 
grovsortering:
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gördel och nisch för mindre rum. Samma mönster upprepas 
på varje kakel. Denna kakelugnstyp har kallats ”den svenska 
modellen” och är vårt lands självständiga bidrag till kakelugn
ens historia. Tidsmässigt sammanfaller den med Cronstedts 
rökkanalsystem. Stora grönglaserade kakel är vanliga framåt 
1700-talets senare del. Enstaka exemplar från den här tiden 
förekommer i Västerbotten.

Omkring 1800

Runda ugnar blir vanliga, likaså ugnar m ed rund överdel och 
fyrkantig nederdel, något senare förekommer helt vitglasera- 
de ugnar, ibland med reliefdekor (från 1860-talet också fär
gad], oftast som fris nedanför krönet. Massiv sockel, som of
tast är oglaserad eller målad i marmoreringsteknik.

Mitten av 1800-talet

Olika modeller tillverkas för olika rum. Fyrkantiga flata kakel
ugnar utan avdelning på mitten är vanliga. Tillverkningen kon
centreras efter näringsfriheten år 1846 till större kakelfabriker; 
det hantverksmässiga utförandet försvinner efterhand.

Början av 1700-talet

Inga helt bevarade kakelugnar är kända från 
denna tid i Västerbotten. Karakteristiska 
drag är annars fyrkantig form med avsatser, 
släta små gröna kakel eller i m er avancerade 
fall figurmotiv ofta i blått på vit botten.

Mitten av 1700-talet

Kakelugnen består oftast av ett övre och ne
dre liv, skilda av en sims eller skänk. Fot
ställning av trä eller järn. Målad dekor i 
blått, gult, grönt och violett. Flata ugnar 
m ed skänk för större rum, eller rund med

Detalj av kakelugn från m itten av 1700-talet, 

Fredrikslund, Skellefteå. Provinsiell tillverkning  

av mycket hög kvalitet.

Fragment från en tid igare utriven 

1700-talsugn i Angården, Umeå. 

Snarlik dekor finns på en ugn i 

Fredrikslund.

Fragment av kakelugn tillvarataget 

i Kramforstrakten. 1750-60-ta l.
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Krön- och friskakel från en handslagen ugn 

i Gumboda. Upphovsman är med all säkerhet 
J.A. Nygren i Burträsk omkring 1850.

Krönbit från fabrikstillverkad 

kakelugn i Sundsvallsbanken, 

Umeå. Dekoren är typisk för 

1800-talets senare del. 

Bankhuset revs på 1960-talet.

Exempel på jugenddekor på en fabrikstillverkad 

kakelugn i Umeå. Omkring år 1900.
Detalj av fabriksframställd 

kakelugnsdekor. 1920-tal.
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I länsresidenset i Umeå, byggt 1893-95 fanns flera praktfulla kakelugnar som 

revs ut under 1930-talet. Georg Sten, kakelugnsmakare i Umeå mellan ca 1920 

och 1940, har i en intervju berättat hur många praktkakelugnar försvann vid 

husrivningar redan på 1920-talet och hur ugnar då de blev omoderna, revs ut, 

från residenset till exempel, och sattes upp i bondgårdarnas salar i trakten eller 

byggdes om till öppna spisar.
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Slutet av 1800-talet

Den ”svenska modellen” kommer tillbaka. 
Utförande i olika nystilar efter Centraleuro
peiska förebilder, bland annat mörka renäs
sansmodeller, ljusa rokoko- och vita helt släta 
kakelugnar förekommer. Från den här tiden 
och framåt kan de flesta kakelugnar identifieras 
genom fabrikernas priskuranter.

Sekelskiftet 1900

Arkitektritade kakelugnar. Jugendformer och 
-dekorer, ibland med färgglad målning av ti
dens favoritmotiv såsom blommor och växter, 
gör dem lätta att känna igen.

Att åldersbestäm m a en kakelugn

I första hand är det kanske stil, form och dekor 
som visar hur gammal en kakelugn är, men en 
kakelugn ser inte alltid u t som den ”ska göra” 
enligt stilhistorien. Särskilt efter industriali
seringen, var det möjligt att fritt komponera 
efter priskuranter, vilket också var en tanke 
från tillverkarna. Beställaren kunde alltså själv 
påverka det slutliga utseendet. Formelemen
ten behöver alltså inte alltid stämma överens 
i en kakelugn, något som också kan ha sin orsak 
i att en ugn har flyttats och kompletterats eller 
satts ihop av två olika ugnar i senare tid. Många 
äldre ugnar har satts om flera gånger och ge
nom detta blivit förändrade.

En del mer tekniska faktorer kan vara till 
hjälp vid en datering. Äldre ugnar, tillverkade 
före 1800-talets mitt, har sotluckorna placera
de inne i eldstaden och saknar alltså de utvän- 
diga små runda sotluckorna av fömicklad eller 
ren mässing. Yttre eldstadsluckor av järn med

smidda beslag var vanliga fram till mitten av 
1800-talet, då de började ersättas av mässings- 
luckor, ofta stämplade med plåttillverkarens 
namn. På förnämligare ugnar förekommer 
luckor av mässing ända från mitten av 1700- 
talet. M ot slutet av 1800-talet är luckorna 
vanligen av förnicklad Eskilstunatillverkning. 
Äldre ugnar, fram till omkring 1850, saknar in- 
nerluckor. Ibland förekommer tre luckpar. De 
innersta fungerar då som gnistgaller.

Kakelstorleken kan ge information om 
åldern på en ugn. Vid 1700-talets m itt blev 
24x31 cm normalformat (kan variera någon 
cm) för handgjorda kakel, dessförinnan före
kom mindre kvadratiska kakel. De angivna 
måtten kan väcka funderingar; äldre längdmått 
brukar ju oftast utgå från enheterna tum  eller 
fot, vilket inte riktigt stämmer i detta fall. En 
tänkbar förklaring, åtminstone för höjdmåttet, 
är att innandömet murades med så kallat stor
tegel, som mäter sex tum  på höjden. Två stenar 
plus fogen emellan ger ungefär m åttet 31 cm. 
Maskinpressade kakel från 1800-talets senare 
del håller samma proportioner men gjordes 
något större och kanthöggs sedan; de får m ot 
slutet av 1800-talet absolut släta, perfekta 
ytor. Stora grönglaserade kakel (blyglasyr) är 
vanliga fram till omkring sekelskiftet 1800 
(de var billigare än vit tennglasyr). Stänkde
kor är vanligast på landsortsugnar från perio
den 1750-1850.

I äldre ugnar är kaklen gjorda av blålera 
(som blir rödbrun vid bränningen). Den röd
bruna färgen uppkom m er av järnoxid som 
också gör godset skört. Från 1850-talet kom 
sedan den gula leran från Uppsalaslätten helt
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Handslagen kolonnkakelugn i Karlgård, Skellefteå. Tillverkad 

omkring år 1800, okänd upphovsman.
Handslagen kakelugn från sent 1700-tal och av hög kvalitet i Karlgård. 
Dekoren återfinns på en ugn i "Patronsgården", Åbyn utanför Byske, 

vilket torde innebära a tt de är tillverkade i trakten. Denna ugn kan 

tidigare ha varit försedd med fotställning och haft högre överdel.

HjJTni r n n
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att dominera. Den såldes till kakelfabriker runt 
om i landet. Tidigare förekom den gula fajansle
ran endast i Rörstrands och Mariebergs ganska 
små produktioner. Denna järnoxidfattiga lera är 
bäst för kakelproduktion. Rörstrands kakel är från 
omkring 1860 gjutna i en vit porslinslera (kaolin).

Kakelugnsmakare i Västerbotten

Kakelugnsmakarna är en yrkeskategori som vi inte 
vet så mycket om i Västerbotten. I museernas arkiv 
finns mycket lite material om dem, från tiden före 
1800-talets m itt ingenting. Det saknas också skrift
ligt uppteckningsmaterial om eller av kakelugns
makare. För Västerbottens del saknas likaså skrifter 
eller artiklar i ämnet. Inga äldre avbildningar som 
visar en kakelugnsmakare i arbete är heller kända.

Man kan anta att kakelugnsmakarna under 
skråtiden också var krukmakare. Verksamheten 
förutsatte att de hade en egen verkstad och arbets
området var begränsat till socknen. Som socken
hantverkare var de försedda med fullmakt som 
hindrade obehöriga att göra intrång i deras verk
samhet; de hade alltså ett slags monopol. Yrkes
skickligheten kontrollerades genom skråorganisa
tionen, i detta fall Kakelugnsmakareämbetet. Ef
ter skråtvångets upphörande 1846 etablerade de 
sig antagligen som egna företagare. Inne i städerna 
var arbetsfältet mer avgränsat och egentillverkade 
kakelugnar kunde kanske till och med lagerhållas. I 
äldre tid sattes förmodligen kakelugnar bara upp 
under den varma årstiden.

A tt arbeta m ed händerna i ständig blöta är kallt 
och än i dag krävs riktigt varma rum för att man 
ska kunna arbeta utan besvär. Vinterhalvåret upp
togs därför antagligen mest av kakeltillverkning i 
verkstaden.

Handslagen kolonnkakelugn från Bodan, Skellefteå. 

1800-talets början. Foto 1959.
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Ett byggarbetslag i 

Umeå cirka 1905. 
Hantverkarna står 

uppställda för fo to 

grafering och som 

brukligt var har var 

och en ett verktyg 

i handen som för att 

bekräfta sin identitet. 

Längst till högerstår 

kakelugnsmakarna 

Sander och Edvard 

Mellqvist. Bilden är 
tagen i hörnet Västra 

Esplanaden/Kungs- 

gatan och byggnaden 

finns fortfarande kvar.

än att de är verk av de ovan nämnda kakel- 
ugnsmästarna. Umeå och de norrländska stä
derna uppvisar inte särskilt många kakelugns- 
makare under den ovannämnda perioden. 
Antalet varierar mellan fyra och nio (uppgift 
saknas för Skellefteå, som ännu inte hade blivit 
stad). Detta kan jämföras med sydligare städer 
av jämförbar storlek där antalet kakelugnsma- 
kare ofta ligger runt 20. Efterfrågan på ugnar 
måste ha varit så stor på dessa platser att flera 
kakelugnsmakare samtidigt hade privilegier.

Fram till omkring 1870 hade de västerbott
niska kakelugnsmakarna förmodligen egen till
verkning av kakelugnar, senare blev det mest 
frågan om uppsättning av fabrikstillverkade 
ugnar. Av senare kakelugnsmakare från Umeå 
är Nils Peter Zimmerman, Jonas Gustaf Bo
ström (f. 1849) och Johan Rudolf Almström 
(f. 1849 i Lund) bekanta namn från 1800-talets

I Personhistorisk tidskrift (1914) finns en arti
kel skriven av Ellen Raphael, som handlar om 
svenska kakelugnsmakare från ca 1700 till 
1846. Från Umeå stad nämns följande mästare 
och deras verksamhetsår: Johan Falk 1762- 
1794, Lars Nordin 1796-1830, C.P. Brandt 
före 1815-1830, Nils Petter Öhm an 1830— 
1837 och Carl O lof Sjöström 1839-1846. 
Man ser att det endast var under en period i 
början av 1800-talet som två mästare var 
verksamma samtidigt, men under mästarna 
fanns förstås gesäller och lärlingar. D et kan 
fortfarande finnas kakelugnar bevarade som 
gjorts av dessa kakelugnsmästare i Umeå. D et 
finns exempelvis ugnar i Umeå som är tillver
kade i slutet av 1700-talet och början av 
1800-talet, som inte härstammar från Stock
holmsområdet eller de stora välkända fabri
kerna. D et finns ingen anledning att tro annat
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sista decennier i Umeå, även om vi inte vet 
mycket om dem. Den välkände umearkitekten 
C.Fr. Sandgrens far var ”kakelugns- och potto- 
makaren” C.P. Sandgren, som flyttade till Umeå 
på 1850-talet. Både han och hans fru hade arbe
ta t på Rörstrands porslinsfabrik, innan de köp
te ”kakelugnsfabriken” i Umeå (med detta av
ses säkert vad vi idag kallar verkstad). Av de 
nämnda kakelugnsmakarna var N.P. Öhman 
och C.P. Sandgren två av instiftama till den 
1865 ombildade Fabriks- och I lantverksfören- 
ingen i Umeå. Skriften Umeå Fabriks- och Hant
verksförening 1847-1947 (1947) innehåller för 
övrigt många värdefulla upplysningar om för
hållandena före och efter skråtidens upphöran
de, bland annat vad gäller kakelugnsmakare- 
yrket.

En annan kakelugnsmakare är Lars Anton 
Löfgren (1862-1923) som gick i lära hos Alm
ström och sedan flyttade till Uppsala 1883. 
Han återkom till Umeå som färdig kakelugns
makare 1890. Löfgren fick m ed tiden kall
brand i högra foten och fick till slut amputera 
först det ena och sedan det andra benet. I Väs
terbottens-Kuriren 1919 finns en artikel om 
honom. Ingressen lyder: ”En duktig invalid. 
Klarar gott livsvägens mödor, fastän utan ben”. 
Som ett exempel nämns att han trots detta 
handikapp byggt om ett hus till sig själv och 
satt upp en kakelugn. Vid 1890 års folkräk
ning, som är tillgänglig för sökning via Internet 
är också Karl August Nygren i Degerfors 
(f. 1861 i Burträsk församling), Anders Johan 
W idinghoff i Åsele (f. 1842 i Sundsvall) och 
Jonas Anton Nygren i Burträsk (se nedan) re
gistrerade. O m  det inte var obligatoriskt att

Observera!
Undertecknade försälja 

Hvitglacerade

Kakelugnar
af bättre, ordinär ocli ntskottsqvalité till 
10 (tio) procent billigare pris än öfriga 
Stockholmsfabriker. Dyrbara och ele
ganta från 60 till 600 kronor finnes 
ständigt i lager.

C. A. Pettersson & to . 
Kakelugnsfabrik, anlagd 1843. 

Stockholm. 
Tjärhofsgatan 20.

Order upptagas endast genom våra 
ombnd Herrar R uth & Sandström.

Skellefteå.

lämna yrkesuppgift vid folkräkningen kan na
turligtvis fler ha funnits.

Joel Herman Sten (1875-1961) var en ka
kelugnsmakare, född i Gävle och verksam i 
Umeå från omkring 1920 fram till 1955. Vid 
den tiden fanns också kakelugnsmakaren 
Viktor Pettersson, kallad ”Kakel-Pelle” i sta
den. J.H. Sten köpte kakel från Sala Kakelfa
brik, vanligen två vagnslaster i taget, motsva
rande omkring 80 ugnar. D etta lades upp i 
magasin vid järnvägen. Bäcklunds järnaffär i 
Umeå hade mycket betydande handel med 
Upsala-Ekeby Kakelfabrik. D et tegel som J.H. 
Sten använde vid uppsättningar köptes från 
hemmansägare Erik Lindfors i Stöcksjö som 
slog eget tegel. Sonen Georg Sten (f. 1906), 
som berättat om faderns verksamhet i en inter
vju 1971, arbetade som hantlangare hos fadern 
från 1920 och sedan som kakelugnssättare un
der sommarhalvåren fram till omkring 1940.

Annons i Norra 
V ästerbotten  
onsdag 30 mars 

1887.
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Vintertid saknades arbete. Från november till 
mars månad pågick inga husbyggen och få 
kakelugnar sattes om. Den sista nyuppsätt
ningen Georg Sten var med om skedde om 
kring 1930. D et var en kakelugn från Upsala- 
Ekeby.

I bouppteckningsregister för Skellefteå 
tingslag 1797-1860 återfinns kakelugnsma- 
karen Gabriel Nordström (även stavat Nor- 
ström). Han var född 1799 i Umeå stad, in
flyttad till Innervik som lärling 1823 och vid 
sin död 1836 benäm nd sockenkakelugnsma- 
kare. De fem sista åren var han skriven på 
kyrkobordet Skellefteå.

I Västerbottens läns kalender 1925 nämns 
från Skellefteå stad fyra kakelugnsmakare 
och murare: Viktor Fahlman (1871-1934), 
Reinhold Lindström, Herman Lundström & 
Co samt Gustaf Hedström. Utanför städerna 
i Västerbotten är ännu färre kakelugnsmaka
re kända. Från Norsjö socken nämns kakel- 
ugnsmakaren Jakob Ström i Lillholmträsk 
och från Skellefteå socken kakelugnsmakarna 
Albin Lindgren (1864-1930) och C.L. Lind
gren (1856-1934) från Innervik. Om  Jakob 
Ström berättas i en byahistorik a tt han var en 
ofta anlitad yrkesman i hela socknen och i 
grannsocknarna.

Jonas Anton Nygren (f. 1827) startade vid 
m itten av 1800-talet en kakelugnsverkstad i 
Västomsundet, Burträsk.

Petter Mellqvist (1848-1929), kruk- och 
kakelugnsmakare, bördig från Arvika i Värm 
land, var först gesäll hos Nygren och startade 
sedan egen verkstad i Burträsk. Verkstaden 
upphörde 1914 och revs omkring 1942.1 års-

Handslagen ugn från Burträsk, sannolikt tillverkad av J.A. 

Nygren 1850-70. Denna strama klassiska modell har före

kom mit sedan 1830-talet.
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boken Västerbotten 1949 skrevs: ”Man kan 
fortfarande i Burträsk och angränsande sock
nar h itta vackert grönglaserade kakelugnar, 
ofta m ed brun bas, som tillverkats av dessa 
kakelugnsmästare”. Petter Mellqvists söner 
Sander, Sigfrid (f. 1880] och Edvard Mell- 
qvist har också arbetat som kakelugnssättare. 
Två av dem finns m ed på bilden från ett hus
bygge i Umeå stad vid sekelskiftet 1900, s.46.

Även äldre telefonkataloger ger informa
tion. Skelleftedelen 1941 tillför J.V. Hällgren 
i Bastuträsk och G. Holmström i Kusmark. 
Umeå-Skelleftedelen 1949 kompletterar med 
Gustaf Andersson i Vännäsby. Kakelugnsma- 
kare Andersson omnämns också i en bandin
spelning arkiverad på DAUM, Dialekt, ort
namns- och folkminnesarkivet här i Umeå. 
Han uppges där vara ”ganska gammal” omkring 
1930 och den enda verksamme i området mel
lan Vännäs och Lycksele vid den tiden.

Det har också förekommit att kakelugns- 
makare från angränsande län varit verksam
ma i Västerbotten. En handslagen ugn i Frost- 
kåge, norr om Skellefteå, kan exempelvis 
med säkerhet sägas härröra från en kakel- 
ugnsmakare i Piteå.

Lokalt tillverkade ugnar

D et är sällsynt m ed lokalt tillverkade ugnar i 
Västerbotten och det är inte så mycket vi vet 
om de lokala kakelugnsmakare som måste ha 
funnits. Någon enstaka handslagen ugn kan 
förekomma, men två eller flera av samma 
hand förekommer mycket sällan. Annorlun
da är det i Norrbotten och Ångermanland. 
Man kan förstås undra varför. Antingen har

det inte funnits så många här eller så har de 
rivits u t i större omfattning. Västerbottens 
museum och Skellefteå museum är därför 
intresserade att komma i kontakt m ed perso
ner som känner till handslagna ugnar.

En handslagen ugn (så kallas en äldre hant
verksmässigt tillverkad ugn, även om det inte 
är ugnen utan kaklen som är handslagna] kan 
man känna igen på utsidan genom en enkel 
rinnig glasyr, som ofta sitter dåligt och lätt 
släpper om ugnen står i e tt ouppvärmt hus 
m ed stora temperaturvariationer. Kaklen 
skiljer lite i storlek, men inte påtagligt, det 
kan handla om någon centimeters skillnad i 
höjd om man jämför ett varv m ed ett annat. 
Fabrikstillverkade kakel har också större per
fektion i glans och färgjämnhet. På handslag
na kakel blir kanterna något ojämna. Fogarna 
blir till följd av detta lite större; upptill en 
halv centimeter. På riktigt gamla handslagna 
ugnar (före 1800-talets början] kanthöggs 
inte kaklen. I dessa fall går glasyren runt kan
terna. D et är ytterst sällan sådana ugnar på
träffas; de har nästan alltid satts om någon 
gång och kaklen har då kanthuggits. Från 
omkring 1830 och framåt höggs alltid kanter
na vid uppsättningen. En mall, oftast i forma
te t 24x31 cm, lades över råkaklet som på det 
sättet ristades till rätt m ått. Kanterna höggs 
sedan m ed kniv och hammare. Vanligen 
höggs någon cm bort och de överblivna bi
tarna kan ofta återfinnas som svick, fyllning, 
på olika ställen i ugnen. Kanterna slipades 
därefter av m ot en slipsten.

Nuförtiden behöver inte en kakelugnsma
kare kanthugga (och kan oftast inte heller
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Tegelslagning 

vid Boviken, 

Skellefteå. 

I m itten en häst

dragen lerbråk.

göra det) eftersom arbetet nästan uteslutande 
handlar om återuppsättning av gamla ugnar 
med färdighuggna kakel eller uppsättning av 
helt moderna ugnar där kaklen är helt förbe
redda för montering.

Ett annat tecken kan vara att utvändiga 
sotluckor saknas. Lokala tillverkare höll läng
re fast vid det gamla utförandet m ed sotluck
or inne i eldstaden istället. Upptill är då sot
luckan vanligen placerad bakom krönet. Efter 
1860-talet har fabrikstillverkade ugnar näs
tan alltid utvändiga sotluckor. Ännu lättare 
att avgöra om en ugn är lokalt tillverkad är vid

omsättning. Kaklen kan då granskas inte bara 
på framsidan och kanterna, utan även den för 
hand utknådade baksidan blir synlig. Visste 
man bara vems fingeravtrycken var, kunde 
man kanske till och m ed kunna säga vem som 
gjort ugnen. Kakel från en del större fabriker 
kan alltid skiljas u t eftersom de stämplades på 
baksidan, såsom Rörstrand, Karlskrona och 
Upsala-Ekeby (vars kakel också har modell
nummer). Leran som kaklen tillverkats av 
skvallrar om ursprunget. Den vanliga lera 
som finns i Västerbotten ger ett rö tt lergods, 
fabrikstillverkade kakel har oftast gult ler
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gods. D et mörka rödgodset måste strykas 
m ed engobe, också kallat slim -  en finslam- 
mad vit lera [kaolin] som ger ett tu n t skikt -  
för a tt fungera tillsammans med en ljus gla
syr. Engoberingen kan göra glasyren känsliga
re för temperaturvariationer.

Teglet handslogs

Allt tegel man hittar i en kakelugn uppsatt i 
Västerbotten före 1800-talets slut är m ed sä
kerhet handslaget, alltså tillverkat av lera från 
trakten och bränt i någon tillfälligt uppbyggd 
ugn, så kallad fältugn. Innan dess förkom ingen 
fabriksmässig tegeltillverkning i länet eller i 
norra Sverige överhuvudtaget. Tegeltranspor
ter från mellersta och södra Sverige till större 
byggen har dock faktiskt förekommit, som ex
empelvis till Umeå stads kyrka 1892-94.

D et allenarådande tegelformatet var 
12x6x3 tum . Teglet och kaklen tillverkades 
av lera från en närbelägen lertäkt. Leran for
mades till tegelstenar i träformar och lades till 
torkning. Lerstenarna staplades sedan på ett 
visst sätt till en ugn och täcktes över m ed lera, 
jord och sten. Bränning i sådana ugnar har 
förekommit långt in på 1900-talet. Beroende 
på var i brännugnen de olika tegelstenarna 
placerades, blev de olika hårt brända. De oli
ka egenskaperna bränningen gav, utnyttjades 
när kakelugnen och skorstenen byggdes upp. 
Runt eldstaden i kakelugnen användes det 
mest lösbrända teglet, som tål den högsta vär
men. D et mer hårdbrända teglet användes i 
ugnen i övrigt och i skorstenen. D et mest 
hårdbrända användes till skorstenen ovan 
tak. Man kan höra på klangen hur hårt bränd

Tegelslagning vid Karl Anderssons gård i Gummark, Skellefteå i början av 1930-talet.
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Handslaget kakel från Ångermanland, 

tillvarataget av Peder Nyström. Hela 

ugnen är randig på e tt mycket originellt 

sätt. Glasyrens karaktär är typisk för 

provinsiellt tillverkade ugnar från 

omkring 1800.

en tegelsten är och färgen vittnar också om 
detta. Hårdbränt tegel är m örkt och lösbränt 
är ljusare. Tegel krymper vid bränningen och 
därför är handslaget tegel ojämnt i storleken, 
det kan skilja flera cm. Storleken varierar be
roende på var i ugnen det legat under bränn
ingen.

Kaklen tillverkades i kakelugnsmakarens 
verkstad ungefär på samma sätt. Samma typ 
av lera användes, men kaklen knådades u t i 
gipsformar som leran inte fastnar i. Särskilda 
formar användes till krönkakel, simser, sock
lar, ornerade kakel och så vidare. Efter torkning 
brändes sedan kaklen i ugn. Vanligen utfördes 
därefter den ovan nämnda engoberingen och 
sedan var det dags att påföra glasyren.

Fris och krön på en handslagen kakelugn i Rickleå. Frisens ornam ent är detsamma 

som på en kolonnkakelugn från omkring 1830 i Angården, Umeå. Okänd tillverkning.

Recepten på glasyr hölls hemliga

Med detta kommer man in på ett ganska svår- 
behandlat ämne som inte är så välkänt, delvis 
beroende på att många kakelugnsmakare 
hemlighöll glasyrrecepten. D et fanns också 
olika sätt att påföra glasyren. D et kunde göras 
som torr- eller våtglasering. Fram till slutet av 
1800-talet verkar bara torrglasering ha före
kommit. Tenn- och blyaska förekommer i 
många recept, liksom flera olika metalloxi
der. Dessa siktades vid torrglasering över ka
klen och dam m et stod naturligtvis som ett 
moln i verkstaden. Flera metalloxider är, lik
som många pigment för måleriändamål, 
mycket giftiga. Glaseringen och framställ
ning av ingredienserna anses vara en orsak till
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att kakelugnsmakarna ofta dog unga, det 
handlade antagligen till stor del om blyför
giftning. Välkända metalloxider är kobolt för 
blått, koppar för grönt, mangan för brunt och 
brunviolett samt antimonoxid för gult. De 
vanligast förekommande färgerna är natur
ligtvis också de billigaste. O m  kaklen skulle 
förses m ed målad dekor, kunde den utföras 
antingen före eller efter glaseringen. Därefter 
utfördes en andra bränning, glasyrbränningen.

D et eldfasta tegel som numera används i 
själva eldstaden i kakelugnen har funnits på 
marknaden sedan sekelskiftet 1900, men 
vanligt murtegel kan också användas.

I kakelugnar används lerbruk vid uppm ur- 
ningen. D et gjordes förr av samma lera som 
användes till kaklen och till teglet. Lerbruket 
bestod som regel av en del lera och två delar 
sand. Leran togs från en närbelägen lertäkt 
och lades u t på ett loggolv eller liknande för 
att frysa sönder över vintern. Leran kunde 
därefter lättare blandas m ed sand. E tt annat 
sätt var att tillreda bruket i en lerbråk om man 
hade tillgång till en sådan. Kakelugnen sattes 
förr direkt på en stenläggning eller kallmur 
placerad på marken under huset. Vid omsätt
ning eller nedtagning av kakelugnar kan det 
vara vid fundam entet det intressanta finns. 
D et är här man hittar trasiga kakel och rester 
av tidigare ugnar. Tolkningen av dessa pussel
bitar bildar kunskap om våra äldsta ugnar.

Kakelugnen sätts alltid upp m ot en nisch, 
en brandvägg murad av tegel. Fram till om
kring sekelskiftet 1900 användes en och sam
ma rökgång till flera eldstäder eller ugnar. 
Den gemensamma anslutningen m ot m ur

stocken kallas slunga. Num era användes all
tid separata rökgångar, en för varje eldstad.

De äldre luckor, plåt- och smidesdetaljer 
som hör till en äldre handslagen kakelugn är 
också lokalt tillverkade. Det är först under in
dustrialismen de blir handelsvaror. Viss serie
tillverkning och allmän försäljning via markna
der har förmodligen förekommit innan dess.

Handslagna ugnar kan förekomma i många 
olika skepnader såsom helt oglaserade ugnar, 
oglaserade ugnar målade m ed oljefärg, eller 
glaserade ugnar som övermålats med oljefärg. 
Trånga eller på annat sätt speciella utrym m en 
har ibland också gett upphov till ovanliga ka- 
kelugnsformer.

Eldstadsplanet framför kakelugnen utgjor
des i enklare sammanhang och på landsbyg-

Fönsterbrädor och radiatorer
Det finns en  uppfattning om  a tt  de t  skall vara breda fönsterbräder 

i gamla hus. Förmodligen härstammar detta  från bilder av bo

stadshus byggda av sten i Mellan- och Sydsverige. Där är d e t  vägg

tjockleken i sig som åstadkom m er djupa fönsternischer. Breda 

fönsterbräder är trevliga a tt  ställa blomkrukor på, m en är en 

ganska ny företeelse  i våra västerbottniska t immerbyggnader.  

Fönsterbräder har överhuvudtaget  inte funnits i sådana hus förrän 

radiatorer för cirkulationsvärme började sättas in omkring 1930. 

Att de  sattes dit kan tyckas vara lite bakvänt eftersom de  snarast 

hindrar värmecirkulationen från radiatorerna. Innan dess fanns 

bara en fönsterkarm som bildade en ganska grund nisch (10-15 

cm) och e t t  fönsterfoder som dolde skarven mellan väggtimret 

och karmen. Nedtill doldes skarven ibland av en profilerad list.
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Rörspis i "Nämndemannagården" i Skäran, Nysätra.

den ofta av en tillskuren plåt på trägolvet. I 
stadsmiljöer och mer påkostade bostäder an
vändes vanligen en kalkstensplatta. Under 
1900-talet förekommer också gjutna betong
plattor, ibland målade i stenimitation. An
slutningen mellan bräderna i trägolvet och en 
stenplatta utfördes alltid som en gerad fris.

Rörspisar

Rörspisar eller tegelkakelugnar är uppbyggda 
på samma sätt som kakelugnar men saknar 
glaserade kakel. Ytan är istället slammad och 
vitlimmad. Funktionen är i stort sett lika god 
som för en vanlig kakelugn. Kaklen bidrar 
något till värmemagasineringen, men till 
största delen handlar det om ögonfägnad. 
Rörspisar har för det mesta enkla raka former 
utan profiler. I Västerbotten verkar de ha va
rit vanligast under perioden 1850-1880. De är

oftast enkelt murade, utförandet tyder på att 
de är gjorda utan avancerade yrkeskunskaper.

Rörspisar börjar bli sällsynta -  de flesta be
varade finns i Skelleftetrakten -  och förkla
ringen är enkel; en kakelugn eller rörspis har 
en livslängd på 30-50 år, sedan måste den 
sättas om. Kaklen är det värdefulla, när inte 
de fanns och kunde återanvändas, revs spisen 
helt enkelt u t och ersattes av något moderna
re, en gjutjärnskamin, eller senare kanske till 
och m ed av en vattenradiator för cirkula- 
tionsvärme. De få rörspisar som finns kvar 
numera är desto intressantare och kan vara 
väl värda att reparera om de är skadade eller 
börjat förfalla. Rörspisar ska inte betraktas 
som ”fattigmanskakelugnar”, de har förekom
mit i alla sammanhang, även i slottsmiljöer.

Plåtkakelugnar

I Västerbotten finns inte särskilt många plåt
kakelugnar, eller plåtugnar som de vanligen 
kallas. De är betydligt vanligare i trakterna 
runt Kalix och Haparanda, Tornedalen och i 
Finland. I Ö sterbotten är de helt vanliga. Till
verkningen av plåtugnar pekar också m ot Fin
land och därifrån m ot Ryssland och med kon
centration mot tiden före 1917. De är särskilt 
vanliga i finska kasernbyggnader, men också i 
andra bostadshus, både i städer och på lands
bygden. I Jakobstad har fram till tiden för andra 
världskriget funnits ett plåtslageri som speciali
serat sig på plåtugnar. Nytillverkning i mindre 
omfattning förekommer i Stundars, söder om 
Vasa i finska Österbotten.

Plåtugnar kallas också kaminugnar och kan 
även vara omslutna av gjutjärn. I Sverige till-
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skrivs plåtugnarna uppfinnaren och tillika in- 
stiftaren av Svenska Teknologföreningen,
E.A. W iman från Stockholm, som 1875 pre
senterade både plåtugnen och plåtkakelug
nen. Plåtkakelugnar blir i Sverige relativt van
liga vid sekelskiftet 1900 och tiden fram till 
1940-talet.

Uppsättningen av en plåtugn börjar med 
att e tt plåtsvep först sätts på plats. Murningen 
görs sedan inifrån m ed bruket direkt m ot plå
ten. En plåtugn finns i den gamla skolan vid 
Olofsfors bruk utanför Nordmaling. I gamla 
seminariet i Skellefteå och i skolan i Furuö- 
grund finns också några plåtugnar. Runt se
kelskiftet 1900 förekommer överhuvud taget 
mycket experimenterande med tekniskt ”för
bättrade” kakelugnar och olika typer av insat
ser eller tillsatser för kakelugnar.

Numera tillverkas också plåtugnar m ed ett 
värmemagasinerande, sandfyllt innandöme.
Försäljning sker genom Stockholms Kakel- 
ugnsmakeri.

Tillbehör

Till kakelugnen hör också spjällsnöre, -band.
En kakelugn skall i princip eldas m ed stängda 
luckor, m en det finns också möjlighet att elda 
m ed öppna luckor och istället sätta in ett 
gnistgaller i eldstadsöppningen. Nytillverkade 
gnistgaller säljs genom Centrum för byggnads
vård i Gysinge. Reservdelar i övrigt och komp
letteringskakel kan man ofta få tag på genom de 
verksamma kakelugnsmakarna.

Tack till Annika Sander, Stig-Henrik Viklund och Rune Wösterby 
vid Skellefteå museum sam t Karin Eriksson vid Länsstyrelsen. Plåtkakelugn i skolan i Olofsfors, Nordmaling.
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Några råd till den som skall sät ta  upp en kakelugn

► Om d e t  finns en  skorsten skall den  

besiktigas före installation, den lokale 

skorstensfejarmästaren u t fö rd e t ta

I  finns d e t  ingen  skors ten  och en  så

d an  skall muras,  så kontrollerar m an  

var even tuella  taks to la r  och v inds

bjälkar sitter för a t t  undvika kollisi

o n  m e d  dessa  

I  en  kakelugn är tu n g ,  1,2-1,5 to n  

och  b e h ö v er  därför e t t  soli tt upp-  

l a g / fu n d am e n t  

I  e ld s tadsp lan  ska gå  cirka 40 cm från 

kakelugnens framkant,  lämpligt m a

terial till p lanen  kan vara kalksten 

eller plåt, d ock  in te  mässing eller 

klinker

k kakelugnen bör  i stil och  ålder passa 

till h u se t  och  d e t  tän k ta  ru m m e t  

I  innan uppsä t tn ing  av kakelugn på 

börjas kontrollera a t t  ugnen  är 

kom ple t t  och  a t t  u p p m ärk n in g en  

s tä m m e r

I  anlita en  erfaren kakelugnsm akare  

för u p p sä t tn in g e n  

I  en  n y u p p sa t t  kakelugn innehåller 

m ycken fukt och  skall därför torka 

m inst  8 veckor m ed  ö p p n a  luckor 

och  spjäll

► slu tbes ik tn ing av e ld s tad en  erford

ras, ring skors tensfe jarm äs taren

► edla  re g e lb u n d e t  m o rg o n  och kväll 

för  bäs ta  ny t t jan d e  av  v ed en

► strykning av fogar  kan utföras vid 

b e h o v  eller vart f e m te  år m ed  krita 

u p p lö s t  i va t ten  eller mjölk

► se p a ra t  rökkanal för  varje  e lds tad  

krävs

I  se över  sko rs tenen  ovan  tak, o m s å 

dan  finns

I  e ld s ta d sp la n e t  skall gå  en  m e te r  ut 

från e ld s ta d en s  bakvägg.

Uppsä t tn ing  av en  kakelugn tar  cirka 

en  vecka, n e d ta g n in g  cirka en  dag.  Ta 

inte  n ed  en  g am m al  unik kakelugn 

själv! Tänk på a t t  sä t ta  o m  u g n e n  när 

d en  är u tbränd,  d e t  har m an  alltid gjort. 

Hela u g n e n  b e h ö v er  in te  alltid sä t tas  

om, ibland är bara anslu tn ingen  mellan 

u g n e n  och  m urs tocken  otä t .  Funda- 

m e n te t  kan rätt  ofta vara bristfälligt 

och  då  m ås te  hela  u g n e n  sä t tas  om. 

Kaklen ovan  e lds taden ,  som  lätt ska

da sv id  e ldn ing  m ed  ö p p n a  luckor, kan 

bytas u tan  hel o m sä ttn ing .

Flata kakelugnar brukar stå m o t  rak 

vägg,  över  hörn  eller i nisch. Runda pla

cerad es  i hörn  eller i nisch. Enkla runda  

vita å te rf inns i sovrum  eller i enklare  

b o s tä d e rs  alla rum. Kakelugnar m ed

kannhål,  som  a n v än d e s  för a t t  värma 

tv ä t tva t ten ,  var alltid p lacerade  i sov

rum. Kannhålet m ed  luckor fungera r  

som  v ärm eskåp  vid e ldn ing  och  som  

svalskåp vid ö p p e t  spjäll u n d e r  so m 

m aren.  Ugnar m ed  s törre  kannhål har 

även fö rekom m it  i m atsa lar  och a n 

v ä n d es  då  för a t t  hålla m a te n  varm. 

Runda kakelugnar  är betyd lig t  vanli

ga re  än  flata. Av industriellt  framstä ll

da  ug n a r  har sex till sju g å n g e r  fler run

da kakelugnar  producera ts .

Till sist: Kakelugnar ska inte m o n te 

ras n ed  från hus som  kan k o m m a till 

an v än d n in g  i f ram tiden;  en kakelugn 

hör i viss m ån  till d e n  plats till vilken 

den  en  g å n g  valdes.
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Skogssamiska härdar från vikingatid
medeltid och historisk tid
S V E N - D O N A L D  H E D M A N

Härdar är den fornlämningstyp som främst utmärker boplatser från början 

av vikingatid fram till historisk tid i Övre Norrlands fjäll- och skogsområden.

I samband med fornminnesinventeringarna som bedrivits här från mitten  

av 1980-talet har tusentals härdar registrerats och härdar har blivit den 

vanligaste fornlämningen i Övre Norrlands inland. Den här artikeln 

behandlar kort skogslandets härdar, utifrån resultat av fältarbeten  

utförda inom det nuvarande skogssamiska kärnområdet i Arvidsjaur 

kommun samt östra delarna av Arjeplogs kommun i Norrbotten.

I skogslandet anlades boplatser m ed härdar 
från början av vikingatid framförallt vid myrar, 
kallkällor, tjärnar samt små skogsbäckar. Här
darna ligger ofta i grupper på ibland upp till tio 
stycken, men vanligast är ensamliggande och 
grupper på två till tre härdar. Den vanligaste 
formen på härdarna är oval och rektangulär, 
andra former är ovanliga. Längden på dem va
rierar, men vanliga m ått är omkring 1,3x0,9 m. 
Det är emellertid inte ovanligt med härdar som 
är runt två meter långa. Dessa härdar har ofta 
förknippats med gravar. Härdarna skiljer sig åt 
även konstruktionsmässigt, ibland har de en 
stenpackning innanför kantstenarna och ibland 
enbart en kantkedja med stenar. På ena kortsi
dan kan också en större sten förekomma.

Härdamas morfologi, organisering och lokali
sering ingår i det boplatsmönster som uppstod 
inom det samiska samhället i Övre Norrlands in
land i början av vikingatid. Under bronsålder och 
äldre järnålder är boplatserna strandanknutna 
och härdarna utgörs av packningar av skörbränd 
sten. Från början av vikingatid börjar nya nischer 
att nyttjas i skogslandet, mer marginella områden 
blir intressanta. Boplatsmönstret utökas och kon
centreras till att omfatta även de inre delarna av 
skogslandet, områden som tidigare endast spora
diskt har utnyttjats. Vad den här omläggningen 
av boplatsmönstret beror på har diskuterats av 
flera forskare. Inga-Maria Mulk menar att det är 
en förändring som kan förklaras med en föränd
rad strategi av jakt och fångst inom ett samiskt
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jakt- och fångstsamhälle och Kjell-Åke Aronsson 
menar att boplatsmönstret innebär en begynnan
de renskötsel i skogslandet. Vad alla forskare 
emellertid är överens om för närvarande är att 
härdarna utgör lämningar efter samiska boplatser.

Jag har i mina studier av boplatslokaler med 
härdar försökt jämföra härdarna från vikingatid 
och medeltid med härdarna på historiskt kända 
skogssamiska visten. Vad som var viktigt att stu
dera var kontinuiteten över tid av härdamas mor
fologi samt lokalisering. Finns likheter av olika 
boplatselement från vikingatid-medeltid med 
historiskt kända visten inom ett renskötande 
skogssamiskt samhälle tillförs debatten ytterligare 
argument för en begynnande renskötsel i Övre 
Norrlands skogsland under vikingatid.

A tt använda ett förhistoriskt material för att 
göra analogier med ett etnologiskt-historiskt ma
terial är en vanlig metod inom arkeologin. En del 
förutsättningar behövs emellertid för att genom
föra den här metoden. Det bör finnas en kontinui
tet över tiden, det vill säga att man arbetar över 
sammanhängande tidsperioder som fortsätter in i 
historisk tid samt att det etnologiskt-historiska 
materialet finns inom samma geografiska område 
som det förhistoriska materialet.

I skogsområdet mellan en av de stora Norr
landsälvarna, Piteälven och sjön Abraur och en 
mindre skogsälv, Rebraurströmmen, finns ett 
flertal skogssamiska visten från mitten och slutet 
av 1800-tal. Vistena består idag oftast av en förfal
len träkåta och en mjölkningsvall. Kåtorna utgörs 
av två typer, dels träkåtor med två till tre knuttim
rade timmervarv med ett stympat pyramidfor- 
migt tak samt åskåtor som består av en ca fem 
meter lång ås med en stötta i vardera änden. Mot

åsen har sedan ådnoris och taket rests. I centrum 
av kåtans golv finns alltid en härd. Även om trä
kåtorna var stationära och användes återkom
mande säsongsvis så är kåtorna enbart en varia
tion på en tältkåta vad det gäller rum m et i en 
kåta. Man kan säga att träkåtorna innebär kantig
are former av rummet. Inom samma undersök
ningsområde finns ett flertal lokaler med härdar 
som har lokaliserats i liknande topografiska lägen 
och miljöer. Såväl vistena som härdarna har an
lagts i områden med bra renbete.

Träkåtor med stympat pyramidformigt tak

Nykåtan är belägen på en flack moränhöj d, som 
i tre vädersträck, norr, syd och öst omges av myr
mark. Kåtan ligger inom Östra Kikkejaurs skogs- 
sameby. Ett tiotal härdar finns i en grupp 1,5 m 
väster om kåtan vid en mindre bäck, Paulajåkkå. 
Den här kåtan uppfördes i början av 1890-talet 
av skogssamen Nils Nilsson. I närheten av kåtan 
finns rester efter en renhage och i större träd 
inom renhagen finns träpinnar inslagna. Träpin
narna utgjorde stöd för mjölkärl som ställdes här 
sedan renama mjölkats. Området där kåtan och

Nykllan 1 890 -f

Nykåtan. Golvplanet är rektangulärt och härden 

har en oval form. Ritning Sven-Donald Hedman.
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Nykåtan ligger inom Östra Kikkejaurs skogssameby i Norr

botten. Takveden har rasat ned m ot marken så a tt de två 

tim rade stockvarven ej är synliga. Efter a tt fo to t togs 1991 

har kåtan restaurerats.

härdarna är belägna kallas för Paulavuopme och 
ansågs vara ett mycket bra renbetesland. Här var 
det till exempel alltid lite snö vilket var bra för 
vinterbetet. Kåtan användes alla tider på året, 
men framförallt på hösten fram till jultid. Kåtans 
väggar utgörs av två timrade stockvarv och taket 
har en stympad pyramidform. Golvplanet är 
rektangulärt med innermåtten 2,6x2,2 m och i 
centrum av golvet är en oval härd med stenpack- 
ning, 1,5x1,1 m stor.

En likadan konstruktion och från samma tids
period är Nammatiskåtan inom Ståkke skogs
sameby. Intill Nammatiskåtan finns ett härbre 
samt en ihoprasad njalla. Golvplanet på kåtan är 
är närmast rektangulärt, 3,3x2,9 m stort och i 
mitten av golvet är en rektangulär härd med 
stenpackning, 1,5x1 m stor.

Åskåtor

Åskåtoma utgör ett ålderdomligt sätt att bygga 
träkåtor och har haft en begränsad utbredning 
till trakterna kring Piteälven i Arjeplogs och Ar
vidsjaurs socknar samt södra delarna av Jokk

mokks socken. Åskåtan vid Suolojaure ligger 
inom Ståkke skogssameby och har ingående be
skrivits i Ernst Mankers arbete Skogslapparna i 
Sverige (1968). Äldsta inskriptionen i kåtan är 
1876 och kåtan kallas för ”Lars-Petters kåta” efter 
Lars-Petter Sjulsson. Familjen Sjulsson brukade 
bo i den här kåtan på sensommaren och hösten i 
samband med renskötselarbete. På det här vistet 
finns enbart en kåta. Kåtans golvplan är närmast 
sexkantigt och innermåttet är ca 4,5x2,2 m stort 
och centralt i kåtan är en oval härd med stenpack
ning, 1,6x1 m stor.

Åskåtan vid Hällfor- 
sen, Rebraurströmmen 
påträffades i samband 
m ed Riksantikvarieäm
betets fornminnesinven
tering 1996. Den var 
inte ihoprasad och det är 
förmodligen den enda
åskåtan som finns kvar med en ej nedrasad ås. 
Golvplanet liknar övriga åskåtors, det vill säga det 
är sexkantigt. I centrum av kåtan är en rektangulär 
härd med stenpackning, 1,25x1 mstor.

Sammanfattning och resultat

Härdarna i de angivna träkåtorna visar på ett lik
nande förhållande vad det gäller form och storlek 
som med härdar från vikingatid-medeltid. Vad 
det gäller formen är rektangulär och oval den van
ligaste även under historisk tid. Formen på härda
rna är emellertid inte det viktiga utan det är vad 
den rektangulära och ovala formen innebär för 
rum m et i kåtan. Båda formerna innebär att här
den får en avlång utsträckning. Utrymmet på 
ömse sidor om härden var viktigast, för här fanns

Åskåtan vid Suolojaure ligger inom Ståkke 

skogssameby i Norrbotten. M ot åsryggen 

har rests handbilade plankor. Teckning 

Ernst Manker 1947.
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Olika typer av härdar. Längst ned en 

rektangulär härd från en lokal med 

tio  härdar vid Rebraurströmmen. 
Härden är 1,5x1,2 m stor med en 

stenpackning av större plana ste
nar. Den har daterats till 724 -975  

AD. Härden i m itten har en oval 

form och saknar stenpackning och 

är daterad till 1039-1276  AD. 
Härden tillhör en annan lokal på sex 

härdar vid Rebraurströmmen. Den 

översta härden har också oval form  

men med stenpackning, datering  

1441-1648  AD. Den är belägen till

sammans med ytterligare en härd 

vid Lappmyrtjärn i Älvsby kommun. 
Ritningar Sven-Donald Hedman.

sov och arbetsområden och den långsmala for
men innebär att utrymmet blir större här. 
Minsta utrymmet var vid kåtans dörr och köks
delen längst in i kåtan. Det här var två områden 
som man ej vistades i. Området vid dörren pas
serades givetvis när man gick in i kåtan men var 
eljest e tt område som ej nyttjades. Köksdelen 
var det område där kärl och mat förvarades och 
det var också ett område som var omgivet med 
vissa trosuppfattningar och regler. I köksdelen 
fick ingen person vistas utom  vid speciella cere
monier. Härdamas storlek stämmer även väl 
överens. Det finns även härdar på närmare två 
meter i skogssamiska träkåtor från historisk tid. 
Konstruktionsmässigt finns också stora likheter 
med härdar från vikingatid och medeltid ge
nom att samtliga härdar i träkåtorna har en 
stenpackning innanför kantstenarna. Härdar 
med stenpackning innebär att härden utveck
lar en högre värme samtidigt som den ackumu
lerar värme bättre än en härd utan stenpack- 

Utifrån de iakttagna for
merna på härdarna går det att 
påstå att även härdarna från 
vikingatid och medeltid varit 
överbyggda av en kåta. Efter
som inga spår efter någon 
konstruktion efter en kåta på
träffats i samband med under
sökningar av härdlokaler så 
innebär det troligtvis att här
darna haft en lätt överbygg
nad i form av tältkåtor. Tält
kåtan är en lätt konstruktion 
som enbart efterlämnar ett

lätt avtryck i torvytan och därmed är det svårt 
att påträffa spår efter kåtans tältstänger. Loka
ler med härdar och sentida visten har lokalise
rats i liknande miljöer och topografiska lägen 
vilket visar på en kontinuitet över tid vad det 
gäller nyttjandet av områden med bra renbete. 
Det visar att härdarna från vikingatid-medeltid 
ingår i ett skogssamiskt kulturlandskap och det 
är troligt att boplatsmönstret med härdar indi- 
kerar en begynnande renskötsel.
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renovering , olika tak läggningar ,  bygg- 

nadssm ide,  rödfärgskokning, bygg- 

nadsslöjd m e d  mera. Medverkan av 

b land  andra  Joakim Hansen, Britt T eg 

ström, Mattias Baudin och  Ulrika Nor- 

g ren . Andra dagen: s em inar iedag  i Bio 

Abelli, V äs te rbo t tens  m u se u m ,  om  

bland  a n n a t  förhistoriska byg g n ad er  i 

länet, kulturmiljövård och b y g g n ad s

vård, Sevärt i Västerbottens län -  besöks

m ål i samverkan sam t  naturmateria l i 

Västerbotten.  Medverkan av bland an 

dra försteantikvarie Åsa Lundberg, läns- 

antikvare Jan Sundström  och länshem- 

slöjdskonsulent Jö g g e  Sundqvist . 

Anm älan till Sonja Granlund 

Folkuniversitetet, tfn 090-71 14 14

Att vårda timm erhusens insida 
8-9 septem ber 2001 11-16
Blandad teori  och  praktik u n d e r  två 

dagar .  Första dagen: g u idn ing  bland 

b yggn ad ern a  på Gammliaområdet,  

gamla måleritekninker, hemtextilier, ka- 

kelugnsmurning, golvbräda ur stock, 

slöjd i h e m m e t . M edverkan av bland 

andra  Ulrika Norgren, Lisbeth Henriks

son, Peder Nyström och Joakim Hansen. 

Andra dagen: sem inariedag i Bio Abelli, 

Västerbottens m u seu m  om  bland an 

na t  interiörmåleri i V äste rbo tten ,  h e m 

textilier, e ldstäder, m öbler  och bruksfö

remål i h em m et.  Medverkan av bland 

andra  antikvarie Annika Lindberg, läns- 

hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken, 

by g g n ad s in g en jö r  Rolf Sixtensson och 

försteantikvarie Britta Lundgren. 

Anm älan till Sonja Granlund 

Folkuniversitetet, tfn 090-71 14 14

Frågor besvaras av Britt-inger Fastborg, länsombud för Svenska föreningen för byggnadsvård, tfn 090-63179.
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K om m entarer till Svante Isakssons artikel 
"När fjällen faller" i V ästerbotten  nr 3 /2 0 0 0

Den så kallade a w ittr in g e n  avs lu tad es i V äster
b o tten  om kring  1920 och in n eb a r dels a t t  d e t  la
d es fas t och ren od lades vad som  v ar privat respek
tive sta tlig  m ark, dels a t t  också fjä llom råd et an -  
p assadesifa stig he tsb ild n in gshänseen de till riketi 
övrigt. Bland a n n a t g jordes n yo dlingslo tterna om , 
u tv idgades och blev fas tigh e ter. Som en  konse
kvens av  d en n a  nyordning  fick m ark äg arn a  för sin 
del rä t t  till ja k t och fiske e n d a s t på de  nya fas tigh e 
te rn a . Tidigare h ad e  innehavare  av  nyodlingslo t
te r , o fta tillsam m an s m ed  an d ra , h aft rä t t  a t t  jaga  
och fiska en lig t en  schab lon. Jak ten  bedrevs ofta 
inom  en  rad ie av fem  k ilom eter från  den  egn a  bo 
sä ttn ing en .

Redan före kolonisationen  av in lan det ingick 
också rä tt  a t t  ja g a  och fiska i sa m ern as renskötsel
rä tt. Sam erna h ad e  alltså red an  då rä tt  a t t  jaga  och 
fiska på såväl d e  o m råd en  som  sen are  b lev  privat 
m ark  som  på å te rs tå e n d e  kronom ark. Vid avvitt- 
ringsförrä ttn ingarna  g jordes ingen  änd ring  av 
ren sk ö tselrä tten  i d e tta  avseen de .

År 1988 ä n d rad es jak tlag stiftn ing en . För all 
ja k t på vuxen älg k rävdes licens. Ä lgjaktsm arker 
skulle reg istreras som  licensom råden . Licensom
råden  kan o m fa tta  m ån ga  fas tigh e ter. M ed jak t
rä tt  på o m råd e t, vare  sig d en  följer av äg a n d e rä tt 
till m arken , n y ttja n d e rä tt till o m rå d e t e ller lag
stiftn ing , följer rä tten  a t t  reg istrera  o m rå d e t för 
älg jak t. För sam eby arna  blev en  konsekvens av 
d en na  föränd ring  a t t  d e  skulle söka registrering 
och licens fö r älg jak t inom  hela d e t  o m råd e  sam e
b y m ed lem m arn a  h ar rä t t a t t  ja g a  älg på, d e t  vill 
säg a  hela sam eby n  v äs te r  om  od lingsg ränsen , in
klusive d en  privata m arken . När an sök n in gar kom 
in från  b åd e  privata m ark äg are  och sam eby arku n- 
d e  Länsstyrelsen för sin del bara k on sta te ra  a t t

sa m eb y m ed lem m ar har rä tt a t t  jaga  älg också på 
d en  privata m arken  och m ås te  följaktligen reg ist
rera även  dessa  o m råden . Alla var nog redan  1988 
ense  om  a t t  d e t  in te  var n ågon  lyckad lösning m ed  
d en n a  dubbla  reg istrering . M en varken  Länssty
relsen eller n åg on  an n a n  kunde då lika lite som  nu 
änd ra  d en  historiska utveckling som  g e tt  både 
m ark äg are  och sa m e r rä t t  a t t  ja g a  på dessa  o m rå
den . I en  rä t ts s ta t av  v ästerländsk  m odell kan en 
m yn d ig he t heller in te  plocka av m ed b o rg a re  rä t
tig h e te r,ä v en  om  rä ttig h e te rn a  leder tillsvårighe
te r  fö r sam hälle t. Länsstyrelsen tv in g ad es m ed  
and ra  ord a t t  kort och g o tt  "gilla läget" .

I "N ärfjällenfaller"  v idareförm ed lar journalis
te n  Svante Isaksson m ån g a  fjällbors irritation  över 
vad h istorien  g e tt  oss. Han väljer a t t  också v idare
förm edia de m issu pp fa ttn ing ar som  finns b land 
m änniskor b land  a n n a t gällande  Länsstyrelsens 
roll. Det sen are  ä r  olyckligt eftersom  d e t sp ä d e r på 
sp änn ing a r som  redan  finns. D etärs jä lv falle t in te 
bra a t t  -  å tm in s to n e  i teorin  -  två  sam tid ig t kan 
skjuta på sam m a älg, m ed  lika rätt! M en nu ä rsce-  
nen  d en . Vad gör vi då? Skäller på Länsstyrelsen? 
M enta lt kanske d e t  kan kännas b ra, m en  d e t  är 
egen tligen  lika lite g en o m tä n k t som  a t t  skälla på 
e t t  barn  för a t t  d e t  h ar  dåliga föräldrar.

Går d e t  a t t  ö ve rh u v u d tag e t råda b o t på d u b 
b elreg istreringen? U nder m ån ga  år har d isku te
rats a t t  g en o m  förhan dlin gar m ed  sam ern a  få 
d em  a t t  frivilligt avstå  från  jak ten  på privat m ark. 
Svårigheterna ä rem elle rtid  flera. En såd an  svårig
h e t ä r hur sam eby arna  i så fall skall kom penseras. 
P en gar tycker d e  flesta , u tom  sam ern a  själva. Ett 
a nd ra  huvudscenario  b land  m e to d e r a t t  få bort 
dub belreg istre rin gen  h arva ritin lö sen , expropria
tio n . Teoretiskt s e tt  ä r  d e t  m öjlig t m en  in te  m inst

jurid isk t resersig  sto ra  frågetecken . Bland in itiera
d e  ä r  d e t  få som  tro r a t t  d e t  ä r  g en om förba rt. En 
tred je  i huvudsak  oprövad  väg  ä r  a t t  pröva finna 
h e lt a n d ra  s ä tt för ä lg jak ten  i fjä llom rådet. M en 
d e t  ä r  en  fråga för riksdag och regering.

D et kan avslutn ingsv is vara bra a t t  v eta  a t t  
dub belreg istre rin gen  i praktiken in te  leder till 
dub bel jak t. Av d e  licenser sam eby arna  får från  
Länsstyrelsen fram går a t t  d e  in te  kan ja g a  på pri
v a t m a rk m e d m in d re ä n  a t t  sa m rå d fö rs tsk e rm ed  
m arkägaren . För övrig t h ar  sam ern as ja k t på den  
privata m arken  m ycket liten o m fa ttn in g . Någon 
en s tak a  älg  p er  å r fälls på privat m ark.

Lars Göran Brandt 

Rennäringsenheten 

Länsstyrelsen Västerbottens län

Svante Isaksson svarar

Lars Göran Brandt framställer Länsstyrelsen som en 

passiv part som med ett beklagande bara gör vad 

överordnade organ sagt åt dem att göra i jaktfrågor

na. Det är en stor lögn. Rennäringsenheten har varit 

mycket aktiv när det gäller att föreslå och verkställa 

åtgärder som förstärker ojämlikheten mellan olika jä- 

garkategorier. Ett exempel bland många är agerandet 

inför ändringen av §99 Rennäringslagen för några år 

sedan. Länsstyrelsen ville att inga fjällbor utom same

bymedlemmarna skulle ha rätt att överklaga Länssty

relsens beslut I jaktfrågor. Så blev det också med följd 

att många icke-renskötande samer och andra fjällbor 

upplever sig orättvist behandlade. Så några missupp

fattningar sprider jag inte, tvärtom. Och det finns 

mycket mer att berätta om hur generation efter gene

ration av tjänstemän hos Länsstyrelsen och andra 

myndigheter kränkt enskilda fjällbor på ett mycket 

odemokratiskt sätt. Om detta kan Brandt läsa i min 

nya bok När sta ten  stal marken.
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nästa nummer...
F ö rso m m arn u m re t  hand la r  o m  Nils 

Eriksson från Lövberg, Vilhelmina 

som  i år skulle fyllt 100 år. I en  lång 

u p p sa ts  som  b y g g e r  på  Erikssons 

d ag b o k sa n te ck n in g a r  b e rä t ta r  forska

ren och förfa t taren  Rolf Kjellström om  

d e n n e  energ iske  nybyggarson  som 

u tb i ldade  sig till lärare och som  u n d e r  

hela  sitt liv flitigt levererade  iakttagel

ser och uppteckningar  till b land an n a t  

Nordiska m u see ts  arkiv och  ULMA i 

Uppsala. Hans insatser  är jäm förbara  

m ed  O.P. Pe t te rssons  och  för d e m  

u tsågs  han  till h e d e rsd o k to r  vid 

Uppsala  universite t  1978.

Nils Eriksson var också en  skicklig 

fo tog raf  som  e f te r läm n a t  en  fin s a m 

ling fo tografier  i vårt  e g e t  fotoarkiv

Nils Erikssons mamma, Hulda Eriksson 

från Lövberg, Vilhelmina, gräddar våfflor 

i köksspisen. Våfflor och rån var det enda 

kaffedoppa man bakade förr i tiden, om  

man inte hade den stora bakugnen upp

eldad. Foto 1942.

här i Umeå. Redaktionen  fö rb e red e r  

därför en  liten fo tou ts tä l ln ing  på hans  

bilder so m  skall invigas sista h e lgen  i 

juni på plats i Vilhelmina.

Nils Eriksson -  nybyggarsonen som  

blev hedersdoktor u tkom m er  i juni 2001
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ir även

kakelugnar.

Skorstenen är det sista som 

är kvar när hus rivs. Här syns 

skorstenskrönets snygga 

utformning och tekniken med 

en överkragning utanpå det 

som varit yttertak -  istället för 

plåtbeslag. I andra våningen 

syns hur den plana skorstenen 

har bildat rygg för en järnspis, 

kakelklädd ovanför spisnivån. 

Någon spiskåpa har aldrig 

funnits vilket tyder på att 

detta handlar om 1930-tal.
I bottenvåningen finns vinkel- 

form ade nischer för kaminer.
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Spisvrå i Rödålund, Degerfors i början av 1930-talet. Helmer och Elsa Andersson tillsammans med dottern Lotten. 

Foto Rudolf Andersson/Vbm. Wo
B A K S I D A N

Småbrukarhustrun Berta Jonsson hemma i köket i Baggård, Nordmaling. 

Foto Sune Jonsson 1960.
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