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VARMLUFTUGNAR I VADSTENA KLOSTER 

Av I w a r Anderson 

Birgittinklostret i Vadstena, liksom den däri ingående äldre, 
profana gården, bevarar många intressanta eldstadsrester. Här 
föreliggande uppsats innebär ett försök att redogöra för en av 
anläggningens eldstadstyper, nämligen varmluftugnen. 

De uppvärmningsanordningar som nu eller tidigare har kunnat 
undersökas och som enligt äldre uppgifter därutöver funnits i 
klostret, var sannolikt alla av varmluftugnens typ. Det torde ha 
funnits minst tre sådana i systrarnas hus och minst två i brö
dernas. En av de förstnämnda, för övrigt den bäst bevarade som 
hittills påträffats i Sverige, torde förtjäna en särskild presenta
tion, allra helst som denna ej behöver föregripa en kommande 
publicering av hela undersökningen. 

Ugnen ifråga är belägen i systraklostrets västra länga, vilken 
enligt de hittills gjorda rönen troligen kan tolkas som en refek-
loricbyggnad inneslutande vinter- och sommarmalsalar jämte 
kök. Ugnen ligger i det rum som enligt ovan anförda teori skulle 
ha varit vintermatsal. Sommarmatsalen hade däremot från bör
jan ingen eldstad men fick sedermera en värmeanläggning som 
troligen var av sättugnstyp, fig. 1. 

Varmluftugnen är placerad i den förmodade vintermatsalens 
sydvästra hörn och ligger där helt under golvet. Den betjänade 
uteslutande rummet vari den anlagts och eldades utifrån (genom 
klausurgränsmuren?), eller egentligen från ett utanför denna be
läget, dikt anslutet litet rum. Om detta utbygge planerades redan 
från början, eller tillkom först under längans uppförande är svårt 
att avgöra. Svaret på frågan är dock ovidkommande i det nu 
aktuella sammanhanget. 

Nederst i anläggningen ligger eldstaden, över denna välver sig 
några tegelbågar på vilka ett värmemagasin, d. v. s. en samling 
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Fig. 1. Plan av västra längan i det från början sannolikt planerade skicket. 
A = varmluftugn, B = sekundärt insatt sätt(?)ugn, C = sekundär köks(?)eld-
stad, D = sekundär(?) köksspis, E = äldre köksspis, påträffad ca 1,2 m under 
klostergolvet. — Plan of the west building in the form in which it was 
probably originally planned. A = hot-air stove. B = låter inserlcd stove, made 
of stone work and eonstrueted on the same principle as the cast-iron stove. 
C — låter kitchen(?) fire-place. D = later(?) kitchen stove. E = earlier kitchen 

stouc found ca. 1,2 m. below the monastery floor. 

relativt slora kullerstenar, har lagts upp.1 Ovan magasinet har 
funnits ytterligare ett, med kanaler genombrutet, valv. Kanalerna 
har mynnat i hålförsedda golvplattor, i detta fall säkerligen av 
kalksten. Nedre delen av ugnen återstår intakt men hade fyllts 
igen, under det att det övre valvet och det ursprungliga golvet 
i rummet var spolierade. Av övre valvet fanns dock ett par an-
fangsskilt kvar, fig. 2. 

De partier av anläggningen som stått väster om byggnadens 
huvudmur var spolierade så när som på elc^ngsplatsens tegel-
golv och vissa grundskift.2 Såret i huvudinuren efter rökhuv och 
rökgångar har omsorgsfullt murats igen, troligen under ombygg
naden till krigsmanhus (1641—43), partiellt möjligen senare. 

• Magasinet kan ha rymt 2,5—3 m3; vid undersökningen låg endast ett 

fåtal stenar kvar. 
i Jfr fig. 5 och 7. 
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Fig. 2. De inre resterna av västra längans varmluftugn, avbildad med en 
extremt viduinklig kamera. Kullerstenpackningen är här tillfälligt borttagen. 
Till höger ligger två stenar med stigarhål för varmluft, funna i västra längan. 
Foto M. Bratt. •—• The remains of the interiör of the hot-air stove in the west 
building, photographed with an extremely wide-angled camera. The cobble-
stonc paeking has been temporarily remoued. On the right are two stones 

pierced for the hot air to rise; these were found in the west building. 

Några stycken från en eller flera öppna spisar e. cl. har då an
vänts som murstenar, fig. 3. 

Den som eldade ugnen fick stå i skorstenens "bottenvåning", 
ett utrymme liknande en öppen spis. Ursprungligen var nämligen 
detta parti utformat just som en hörnspis i vilkens baksida 
ugnens cldsladsöppning och rökgång m. m. mynnade, men efler 
en radikal ombyggnad blev eldningsplatsen större och fick rek-
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Fig. 3. En au de kalkstenar som användes vid Igensättandet utifrån av västra 
längans varmluftugn. Antikvarien Erik Bohrn har godhetsfullt meddelat att 
dessa huggna stenar torde kunna dateras till 1600-talets förra hälft. Bland 
annat med hänsyn till denna datering synes det ha varit fråga om en i två 
etapper utförd igenmurning av eldstadsplatsen, dels en tidigare (1641—43?) 
dd endast hålrummet murades igen, dels en senare (enligt äldre planritningar 
troligen utförd mellan 1783 och 1815) efter murklackens rivning och vid 
vilken de hä r aktuella stenarna kom till användning. •— One of the limestone 
blocks which was used to close in from outside the hot-air stove in the west 
building. Erik Bohrn has kindly establishcd ihat these hewn blocks might 
be dated to the first half of the 17th century. In view of this and other facts, 
the fire-place would seem to have been filled in in two stages, one between 
1041 and 1643(?) when only the empty space was walled in, and one låter 
(according to earlier plans probably carried out between 1783 and 1815) 
after the protrudtng wall had been torn down, when these particular blocks 

were used. 
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Fig. 4. Rökgdngsskoning (spjäll-
ram9) av kalksten frän västra 
längans varmluftugn. Beträffande 
läget se fig. 2. —• Chimney Ilning 
(damper frame?) of limestone from 
the hot-air stove in the west build
ing. For its position, see Fig. 2. 

languläiT plan. Samtidigt drogs rökgången, genom uppbilning i 
murverket, en ny väg ett stycke på sidan om det ursprungliga 
läget, fig. 6 och 7. Den äldsta, hörnställda kupan vilade på, eller 
understöddes av, ett järn (bevarat i fragment), den yngre fick 
troligen en murad underbyggnad (återstående som grundrest). 

Tre av ugnens öppningar mynnar mot eldstadsplatsen: överst 
en svårbegriplig glugg.3 Därunder en annan glugg genom vilken 
röken bolmat ut ur ugnen och in i skorstenen. I denna finns en 
tresidig, med fals försedd, i ett enda stycke huggen kalkstenram, 
fig. 4. Nederst är eldstadsöppningen, med hakar för en järn-
lucka. Dessa tre öppningar har dock, under ugnens användnings
lid, reparerats eller murats om. I den norra av eldstadsutrym
mets murar finns rester av två små nischer, för elddon e. d., 
fig. 5—7. 

Upptäckten av denna ugn kompletterar på etl lyckligt sätt ett 
annat dylikt fynd i Vadstena, nämligen en varmluftugn i det 
så kallade Biskopshuset.4 I klosterugnen finns nämligen de nedre 
delarna, jämte rökgång, eldstadsplats o. d. helt eller delvis be
varade, under det att just de övre delarna av biskopshusets ugn 
är intakta. Utformningen av detta slags varmluftugnar torde väl 

3 Jfr exempelvis varmluftugnen i Marienburg (Iwar Anderson, Ett ä propos 
till fyndet av en varmluftugn i det s. k. Biskopshuset i Vadstena, Fornvännen 
1950, sid. 190). Kanske är del fråga om en "säkerhetsventil" för utvädring 
av rök som genom slarv eller våda trängt in i rummet, eller också om en 
genomföring för spjällmanövrering e. d. I Vadstena-ugnen bevaras endast 
öppningens ena sida och avtryck efter en kalksten som legat i hålets botlen. 

4 Iwar Anderson, a. a., sid. 182—91. 
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PLAN \ - 2 

Fig. 5. Rekonstruerad plan av västra längans varmluftugn. 
Part ierna nedanför linjen a—b är spolierade till sina övre 
delar. — Reconstruction of the plan of the hot-air stove 
in the west building. The parts below the line a-b have 

been damaged in their upper sections. 

därmed kunna sägas vara klarlagd, så när som på vissa detaljer: 
den övre gluggens funktion, stängningslockens utseende och 
spjällanordningarna. Jfr rekonstruktionerna på fig. 5—8. 

En stor mängd kalkstenar med stigarhål för varmluft har på
träffats i Vadstena kloster. Hålen är av varierande storlek men 
har alla den typiska randen för lock med lälningsflänsar. Några 
av dessa stenar är helt bevarade och äger då "normal" storlek 
som golvplattor, andra är sönderslagna eller omhuggna för andra 
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Im. 

Fig. 6. Västra längans varmluftugn. Rekon
struerad sektion genom det utanför byggna
den liggande partiet, sedd inåt. — The hot-
air stove in the west building. Reconstruction 
of a section through the part lying OUttlde 

the building, seen from the outside. 

ändamål. Så har exempelvis sådana stenar blivit råmaterial för 
lister som år 1642 höggs till pelarna under korridorväggar i västra 
längans, under krigsmanhustiden uppförda, två övre våningar.5 

I den här aktuella ugnen, eller i dess omedelbara närhet, har dock 
inga sådana stenar påträffats. Däremot har på andra platser i 

5 Bertil Berthelson, Studier i Birgittinerordens byggnadsskick I, Lund 1946, 
sid. 125. 
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X 

T 

I 
Fig. 7. Västra längans varmluftugn. Rekonstruerad längdsektion. Part ierna 
till vänster om linjen x—x är spolierade till sina övre delar liksom, inne i 
rummet, delarna ovanför linjen y. — The hot-air stove in the west building. 
Reconstruction of the longitudlnal section. The parts to the left of the line 
x-x have been damaged in their upper sections, as have the parts inside the 

room above the line y. 

västra längan hittats minst två stenar av "passande" storlek i 
detta sammanhang. Lägena för stigarhålen har på rekonstruk
tionen rättats efter dessas mått. 

Ugnen fungerade troligen ej under klostrets senare skede. Rum
met i fråga har nämligen sedermera fått annan funktion. Tro
ligen utvidgade man köket till att omfatta även detta rum och 
byggde då en köks (?) spis ovanpå ugnen. Bester av ett sekundärt 
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SEKT c-d 

Fig. 8. Västra längans varmluftugn. Rekonstruerad tvärsektion, sedd utåt. 
Partiet ovanför linjen y är, inne i rummet, i verkligheten bortbrutet. — 7'lie 
hot-air stove in the west building. Reconstruction of the cross-section, seen 
from the inside. The part above the line y, inside the room, has in fact been 

broken off. 

valv finns nämligen i detta hörn, jämte en sekundär spisgnind 
i det sydöstra hörnet. 

Som här i början nämnts har det funnits minst tre varmluft-
ugnar i systrarnas hus. Den andra av dessa är belägen i södra 
längan6 och den tredje i norra längan (det forna palatset). Syd-
längans ugn har utan tvivel varit av samma typ som väslra 
längans, men den torde ha betjänat två våningar, fig. 9. Nivå-
förhållandena liksom vissa lösfynd på platsen, visar nämligen all 

• D. v. s. det hus, inne på klostergården, vars grunder nu har påträffats. 
Fornvännen 1959, fig. på sid. 276. 
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Fig. 9. Sydlängans ugnsrester. Anläggningen är inringad på bilden. Obs. att 
eldningsplatsens tegelgolv (borterst i ringen) ligger förhöjt i förhållande till 
längans ursprungliga nedre rum (i bildens förgrund). Detta rum torde ha 
värmts av själva murklumpen och ett därovanför beläget rum genom direkta 
varmluftutsläpp. En sten med stigarhdl, fig. 10, jämte delar av en skörbränd 
och sotig kullerstenpackning har påträffats i ugnen. — The remains of the 
stove in the south building. The construction is ringed in the picture. Note 
that the brick floor of the fire-place (on the far side of the ring) is raised 
in relation to the original lower room in the building (in the foreground of 
the picture). This room was probably heated by the wall itself, and a room 
above it by means of the direct passage of hot air. A pierced stone for the 
passage of hot air Fig. 10 and brittle, fire-blackened cohble-stones from the 

heat chambcr were found in the stove. 

Ugnen, som med sin nedre del sköt in i husets bottenvåning, bör 
ha fungerat som en sättugn här samt att den genom direkta 
varmluftutsläpp också har betjänat en övre våning. Skörbrända, 
soliga stenar från ett värmemagasin och några stycken av en 
kalksten med stigarhål påträffades i ugnsresten, fig. 10. 

Anläggningen i norra längan återfinnes i norra delen av timren 
mellan byggnadens bägge östra rum i bottenvåningen saml i 
angränsande del av långmuren. Rester av en rökgång, en eld
stadsöppning eller varmlufttrumma och ett ca 90 cm stort, runt 
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Fiff. 10. Kalksten med stigarhål för varmluft, 
anträffad i södra längans ugn. — Limestone 
block pierced for the passage of hot air ; 
found in the stove in the south building. 

hål (i det tunnvälvda rummets hjässa) återstår. Bökgången och 
trumman eller eldstadsöppningen, härstammar från "palatstiden", 
hålet i valvet från klostertiden. Anläggningen har möjligen ingått 
i ett "finkök" i palatset och dessutom värmt åtminstone dettas 
östra rum i bottenvåningen. Sedermera kan den ha byggts om 
och då betjänat dormitoriet från den äldsta klostertiden (före 
1405). Undersökningen är här ännu ej slutförd men anlägg
ningens typ har försöksvis rekonstruerats på fig. 11—13. 

En nyligen påträffad kalksten, vilken möjligen kan ha funge
rat i ett uppvärmningssammanhang, bör kanske nämnas här. 
Det är fråga om en stor häll med fyra hål, sekundärt tillhuggen 
av en större, ornerad och delvis målad, ursprungligen rest(?) 
sten, fig. 14. Den påträffades sönderslagen och använd som kärn-

Fig. 11. Försök till rekonstruktion av norra längans här aktuella eldstad un
der "profantiden", sektion. Rummet till vänster på bilden har varit tunnvälvt 
och inrgmde själva cldningsplatsen, jfr rökgängslägct. Till högra rummet, 
som var krgssvälvt, leder en välvd t rumma genom mellanväggen i nivå med 
det ursprungliga golvd(?) . Ovanför t rumman, i högra rummet, har funnits 
eft mellan två låga murar inslaget, flackt valv, jfr planen på fig. 12. — 
Attempted reconstruction of the section of the "profane-period" fire-place 
in the north building, which is of interest in the present studg. The room 
on the left of the picture was barrd-valuted and contained the actual fire-
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place. Cf. the position of the chimney. A vaulted conduit leads through the 
dividing wall into the room on the right, which was cross-vaulted, at the 
level of the original floor(2). Above the conduit in the r ight-hand room there 
has existed a flat vault, set between two low walls. Cf. the plan in Fig. 12. 
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Pig, 12. Försök till rekonstruktion av norra långans eldstad, plan. Muren 
upptill (l nor r ) är äldre till sina nedre delar än mellanvägg och eldstad; allt 
ha r dock tillkommit under "profantiden". •— Attempted reconstruction of the 
fire-place in the north building, in plan view. The wall at the top (in the 
nor th) is older at its base than the dividing wall and the fire-place; the 

whole has, however, been eonstrueted in "profane t imes ' . 

iniirmaterial i rester av en mot palatsets gallerigrund, under klos
tertiden eller möjligen tidigare, uppförd strävpelare. Omkring 
vissa partier av hålen synes en avflagring och svärtning som kan 
härröra från eldpåverkan. Sättet att släthugga den hålförsedda 
stenens kanter (med tandad mejsel) återfinnes i stendetaljer från 
palatsets andra byggnadsetapp. Stenen ifråga kan rimligen ej, 
ens i sin yngsta form, härstamma från birgitlinernas byggnads
skede utan bör vara äldre än så och kan möjligen ha tillhört 
cn varmluftanläggning i palatset.7 

7 Det är för närvarande svårt att fastslå stenens ursprungliga funktion. 
Gissningsvis är det fråga om en rest sten med en av ornament omgiven 
hjälm (?) som huvudmotiv. 
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Fig. 13. Försök till rekonstruktion av norra långans an
läggning, tvärsektion. Ovanför trumman finns ett genom
gående häl, jfr fig. 11. (A = palatset I, B — palatset II). 
— Attempted reconstruction of the cross-section of the 
construction in the north building. Above the conduit 
there is a hole pierced, Cf. Fig. 11. (A = palace I, B = 

= palace II). 
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Att döma av hittills gjorda fynd, ugnsrester och stenar med 
stigarhål för varmluft, bör ifrågavarande typer av varmluftugnar 
ha brukats enbart i kloster och kyrkliga dignitärers hus.8 Hur är 
det då med dessa ugnars härstamning och utveckling? Ett sche
matiskt svar på frågan synes mig kunna formuleras så här: 
Systemet utgår från antikens hypocaust, vars principer fortlever 
i det västerländska området. I Nordeuropa tillkommer, genom 
påverkan från bastuugnen, den värmemagasinerande kuller
stenpackningen.9 Det vore väl naturligt om utvecklingen hade 
försiggått just i klostren, något som dock ej bör utesluta alt an
läggningar av liknande slag sporadiskt förekommit även i rent 
profana sammanhang. 

I varje fall finns det, exempelvis på Göksholm, rumseldstäder 
som ej kan sägas ha varit "vanliga" öppna spisar.10 Det är fråga 
om rester av ett par eldstäder som synes ha haft rymliga, lågl 
placerade kupor. Att döma av måttförhållanden in. m. kan de 
ha rymt stenpackningar. I ett fall kan det vara en öppen spis 
vars långsiktiga effekt har förstärkts med elt stenmagasin, i ett 
annat fall låg eldstaden i undervåningen varifrån en kanal (kom
binerad varmluft- och rökgång) ledde dels till rummet ovanför 
det där eldstaden fanns, dels till en skorsten. I det övre rummet 
kunde kanalens mynning, under det elden brann, tillslutas med 
en lucka. Strax ovanför denna fanns också ett spjäll i rökgången, 
fig. 15. Som här antagits kanske även den på fig. 14 avbildade 
stenen från palatset i Vadstena har tillhört en profan varmluft-
anläggning. 

Uppvärmningsanordningarna i Vadstena kloster bör ha kom
mit till under 1400-talets början — klostrets stora byggnads-

8 Jfr förteckning över dylika fynd i Sverige, sid. 128. 
0 Beträffande dessa förhållanden se exempelvis: Gustav Fusch, Ober 

Hypokausten-Heizungen und mittelalterliche Heizungsanlagcn, Hannover 1910; 
Iwar Anderson, a. a., sid. 182—91; H. Widéen, Svenska fynd av hypocaust-
plattor frän medeltiden, Fornvännen 1954, sid. 241—45, och Ottogeni Mahl
mann, Die Jenaer Hypokausten-Anlage, Forschungen und Fortschritte, Berlin 
1958, sid. 300—04. 

10 Tyvärr har Göksholms-undersökningen ännu ej kunnat framläggas i 
tryck. 
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Pig, l i . Kalksten, sekundärt tillhuggen av en större, ornerad sten. I skicket 
med de fyra hålen kan den möjligen ha använts i norra längans här aktuella 
eldstadsanläggning. — Limestone, hewn at a låter date from a larger, deco
rated block. Pierced with four holes, it may possibly have been used in the 

construction under discussion which stood in the north building. 

period — och torde, åtminstone i viss utsträckning, ha varit i 
bruk under hela kloslertiden (till 1595). 

I klostrets räkenskaper från åren 1539—70 upptages kostnader 
för reparation av åtskilliga eldstäder.11 Det rör sig dels om e l d 
s t ä d e r i e k o n o m i h u s ; sålunda namnes t. ex. "bakara-
stuffwo-iingnen" år 1539—49—50—53—54—57 och ugnen i 
"bryggehusid" 1557, dels om b a s t u a n l ä g g n i n g a r ; t. ex. 
"siwkabastwffwona" 1546, "conuenz-bastvffwa" 1548 och "wara 
bastowo" år 1560, ävensom om u g n a r a v e j a n g i v e t 

11 Carl Silfverstolpe, Vadstena klosters uppbörds- och utgifts-bok, Antikva
risk Tidskrift för Sverige, XVI: I, Stockholm 1895. 
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s l a g ; t. ex. "conwentzstwwo oc stenstwuo-wnghnana" 1558 och 
"unghnen wthe i lilla stuffwonne" 1554, samt slutligen om 
u g n a r m e d s p e c i e l l f u n k t i o n ; t.ex. "aska-vngnen" 
1547—52—57—61 och "skinnere-wngnen" 1545. En enda gång 
gäller det en "spisll" då i "skomakara-stuffwona" 1557. Kostna
der för vedhuggning upptages under skilda poster för stugor, 
bastuanläggningar och ekonomihus. Här namnes eldstäder även 
i "siwkastwfwona" (för första gången 1554) och "lofftidh" (för 
första gången 1553). 

Kan då dessa uppgifter sättas i samband med påträffade rester 
av eldsläder i klostret och kan härovan beskrivna varmlultugnar 
identifieras med några av räkenskapernas eldstadsbeteckningar? 
Åtminstone den senare delen av frågan torde kunna besvaras 
ined ja. Sedan ekonomi- och bastueldstäderna räknats bort även
som de två "specialugnarna" återstår ugnarna i konventstugan, 
stenstugan och lilla stugan. Dessa eldstäder bör sålunda ha 
tjänat enbart för uppvärmning av respektive lokaler. Detsamma 
gäller eldstäderna i "siwkastwfwona" och "lofftidh".12 

En sammanfattning av det här ovan anförda skulle kunna for
muleras på följande sätt: Vadstena kloster har huvudsakligen 
värmts genom ugnar av den typ som rekonstruerats pa lig. 5—8, 
antingen med en ugn i varje värmd rumsenhet, eller en ugn lör 
två, över varandra belägna, rum. Sådana rumseldstäder har tro
ligen varit så gott som allenarådande i de svenska klostren och 
har förekommit även i biskoparnas anläggningar. Varmlufl-
ugnarna i Vadstena kloster har sannolikt tillkommit vid 1400-
talets början och kan, åtminstone i viss utsträckning, ha fungerat 
lill 1595. Möjligen har man dock på vissa platser, under klostrets 
senare tid, satt in eldstäder av sätt- eller pottugnstyp. Varmluft-
anläggningarna har, om man får döma av Vadstena klosters rä
kenskaper, troligen kallats ugnar vid mitten av 1500-talet (ex. 
conwentzstwwo oc stenstwuownghnana, 1558). Värmemagasine-
rande stenpackningar, med samma funktioner som i nämnda 

12 Konvents- och sjukstugorna kan ju exempelvis ej gärna ha haft eld
släder med annan funktion än rumsuppvärmning. Frägan om huruvida man 
genom sammanhanget mellan eldstadsresterna och räkenskapernas uppgifter 
kan bestämma vissa lokalers belägenhet i klostret måste upptagas i ett 
slörre sammanhang. 
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Pig, 15. Eldstad pd Göksholm, försök till rekonstruktion. Det övre rummet 
var troligen dagligstuga, det nedre kök. Obs. de bägge avstängningsanord-
ningarna upptill, dels luckan för varmluftkanalen, dels spjället i rökgången. 
Eldstaden var vid undersökningen bortbilad järns med inncrmurliven. — 
Fire-place at Göksholm, attempted reconstruction. The upper room was 
probably a day room, the lower room a kitchen. Note the two closing 
mechanisms at the top, the cover for the hot-air fine and the damper in 
the chimney. When the investigation was made the fire-place had been hewn 

away flush with the surface of the inner walls. 

ugnar, har möjligen använts även i profana sammanhang, i eld

städer av typen öppen spis. 

Härnedan lämnas en förteckning över platser i Sverige, där 

rester av varmluftsugnar och (eller) plattor med stigarhål för 

varmluft från dylika ugnar anträffats. Förteckningen utgör en 

sammanställning av uppgifter i av författaren och Harald Widéen 

anförda arbeten och har dessutom kompletterats. 
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Kloster 
Alvastra, cistercienser, k13 Sigtuna, dominikaner, k 
Enköping, franciskaner, t Skara, dominikaner, k 
Gudhem, cistercienser, k(?) Solberga, cistercienser, k 
Kronobäck, johanniter , k. Vadstena, birgittiner, k 
Kungahälla, franciskaner, täljsten Värnhem, cistercienser, k 
Lödöse, dominikaner(?) , t Visby (Helg« Ands ruin) , k 
Nyköping, franciskaner, t Västerås, dominikaner, k 

Ystad, franciskaner, t 

Andra bgggnader1* 
Tynnelsö biskopshus, k Vadslena biskopshus, k 

13 Bokstaven k efter namnet betyder att plat torna är av kalksten, t att de 
är av tegel. 

14 Om förteckningen skulle utvidgas till att omfatta även utomsvenska 
områden, synes exempelvis Finland bjuda på varmluftugnar av "klostertyp" 
i rent profana sammanhang. Carl Jacob Gardberg: Abo slott under den äldre 
vasatiden, Helsingfors 1959. Text på sid. 68—69 och 163—64, bilder pä sid. 
70—71. Magister Knut Drake har vänligen meddelat mig, att även i Tavaste
hus har påträffats rester av flera uppvärmningsanordningar som troligen 
varit av varmluftugnens typ. 

SUMMARY 

/. Anderson: Hot-air stoves at Vadstena convent. 

In nos. 6-6 1958 and 5-6 1959 of Fornvännen preliminary reports have 
been published concerning certain finds in lhe mother convent of St. Birgitta 
at Vadstena. The present essay describes a type of construction for heating 
rooms which has survived in the presenl-day dus te r of buildings, viz. hot-air 
stoves. At least three such stoves have been found in the sisters' building 
and at least two in the brothers ' . There may also have been a comparable 
type of construction in the palace; in any case it could not have been an 
open fire-place. 
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One of the convent stoves may be said to be the best preserved example 
that has so far been found in Sweden. It gives sufficient evidence to show 
with certainly the way in which such stoves were built and their männer 
of operation. This find in the convent has an important complement in an 
earlier discovery, also at Vadsfena, cf. Fornvännen 1950 pp. 182-91. 

The well-preserved convent stove has been reconstructed in Figs. 5-8 in 
this essay and the remains of its interiör can be seen in Fig. 2. Its position 
is indicated in Fig. 1 by the letter A. In prinoiple the stove operated in the 
following way: a considerable quanlity of cobblc stones forming a heat 
chambcr was fired for the requisite length of time. Flues from the chamber 
which led out into the room which was to be heated were sealed during 
the firing. When the fire had gone out, the passage to the chimney was 
closed and the heat was allowed to rise up into the room through the now-
opened flues. 

Other such stoves in the convent have survived in more fragmentary 
condition. From the period of the palace there have been preserved the 
remains of a fire-place which may have served for heating alone and which 
was not of the open type. These remains are indicated by measurements 
and limited altempts at reconstruction in Figs. 11-13. The stone which is 
pictured in Fig. 14 may possibly have come from this fire-place or some 
similar construction in the palace. Originally, however, before the four holes 
were made, it had some other function—as a block carved with a coat of 
arms—only to be broken up låter during the convent period or earlier and 
used as wall rubble. 

Bemains and finds of hot-air stoves are found in Sweden praetically 
without exception in monasteries and episcopal palaces, cf. catalogue p. 128. 
The author believes, however, that similar construetions may formerly have 
existed also in manor houses and other profane buildings. An instance of 
this, apart from the supposed construction in lhe palace al Vadstena, is 
shown in reconstruction in Fig. 15. Hot-air stoves have been found in Fin
land in Abo Castle and Tavastehus, both profane buildings. 

129 


