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Abstract
This thesis examines and discusses a sample of the medieval hypocausts (stone-heating
ovens) in the Baltic area. The medieval construction is thoroughly explained as well as the
antique hypocaust in order to establish a base for the following discussion. The medieval
hypocaust has been almost forgotten for a long period of time. The last time someone dealt
with this category of finds were in the 1960’s by Swedish archaeologist Iwar Andersson and
in the 1970’s by Danish archaeologist Johannes Hertz. Not one archaeologist, since the early
20th century, has tried to interpret these constructions in their social contexts. The focus has
always been on the construction and the technique in itself, which doesn’t lead the research
any further than to a functional interpretation.

The author applies a comparative method to the literary material that is used for the thesis and
discusses the origins of the medieval technique, which types there are, what contexts they
appear in, what buildings and activities they can be related to, if they represent status or
necessity or both and who could afford to construct them in relation to the resources that was
demanded and finally why the technique was abandoned.

Keywords: Medieval hypocaust, stone-heating oven, medieval, ancient technology, the
Baltic area.
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1. Introduktion
Under sommaren 2009 deltog författaren i en slutundersökning med Gotlands Museum i
kvarteret St:a Maria i Visby innerstad. Undersökningen genomfördes på grund av planer på
att uppföra bostadsrätter på tomterna 18-20. Detta gav en unik möjlighet att undersöka en
större sammanhängande yta i medeltida stadslager. Tomten hade inte varit bebyggd sedan
sekelskiftet 1800-1900-tal och förväntningarna var därför höga på den bevarade arkeologin.
Ytan som kom att undersökas omfattade ca 200 m2 och arbetet gjordes till största del manuellt
då intakta kulturlager påträffades kort efter att arbetet inletts.

Vad har då detta med denna uppsats att göra? Detta har allt att göra med denna uppsats. Under
undersökningens gång påträffades ett flertal s k ”hypokaust-plattor” i gotländsk kalksten. För
den oinvigde är en ”hypokaust-platta” en del av ett värme-system som har sitt ursprung i
antikens rom. Det medeltida systemet var dock väsentligt skilt ifrån den romerska
hypokausten. En mer detaljerad definition och beskrivning av bägge systemen återkommer vi
till längre ned i texten. Enkelt uttryckt kunde den medeltida hypokausten lagra värme till
skillnad från den antika konstruktionen samt att den medeltida hypokausten värmde direkt
med varmluft och inte indirekt med varma gaser.

Det är närmast något sensationellt över varje fynd av en varmluftsugn, detta vet författaren
efter egen erfarenhet då fyndet av hypokaust-plattor under nämnda slutundersökning i Visby
skapade en oerhörd kalabalik. Fyndet togs därefter upp vid varje besök av journalister och vid
varje besök av allmänheten. Sedan stannar det vid denna, hopplöst förenklade och delvis
felaktiga slutsats; de hade golvvärme på medeltiden och här var man minsann varken dum
eller efter i utvecklingen. Felaktig i att tekniken värmde luften direkt i rummet och inte
sekundärt genom golvet, förenklad i att det enda slutsatsen kan leda vidare till är
konstaterandet; tänk vad de kunde på medeltiden.

De plattor vi återfann i Visby var kvadratiskt eller rektangulärt huggna med ett uthugget hål i
mitten, hålen var näst intill av samma diameter, runt hålet var en försänkning uthuggen i form
av en fals. Plattorna var den synliga delen av den medeltida hypokausten och låg nedsänkta i
golvet, hålen var täckta med lock av lämpligt material (Schnell 2001, s. 43 samt Hertz 1975, s.
134). Locken lyftes av för att släppa på värmen i rummet. Fyndet av dessa fick deltagande
arkeologer inklusive författaren att bli konfunderade, detta stämde inte alls med det vi visste
från historiska källor om den aktivitet som bedrivits på nämnda tomter.
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Det är förvånande att ämnet inte har resulterat i fler artiklar, uppsatser eller avhandlingar.
Något enkelt som reflektioner över den enorma bränsle-konsumtionen saknas t.ex, vilket bara
det ställer oerhört stora krav på organisation och resurser för att underhålla varmluftssystemen
och effektivt begränsar vem och vilka som kan tänkas uppföra och använda sig av denna
uppvärmning. Bara Vadstena kloster beräknas ha haft minst 5 varmluftsugnar under sin
levnadstid (Andersson 1961, s. 110).

Det är naturligtvis bra för författaren att detta förbisetts för det innebär att denna uppsats fyller
ett behov. En reflektion som jag gjorde under nämnda undersökning var att vi som arkeologer
inte får bli förblindade av det vi levererar till allmänhet och medier. Det jag menar är att det är
jättebra att använda t.ex. varmluftsugnar (de är oerhört fascinerande fynd precis som andra
avancerade tekniker genom historien) som ett sätt att flytta uppmärksamheten till
arkeologiämnet men att vi sedan inte får bli bländade av våra egna uttalanden och sedan låta
dessa styra den fortsatta problematiseringen. En problematisering som i detta fall har uteblivit
sedan fyndkategorin lyftes fram första gången på 1940-och 1950-talen av bland annat Iwar
Andersson.

Det här är bakgrunden till varför denna uppsats kommit till. Jag upptäckte snabbt vid
efterforskning att det saknades någon djupare eller vidare beskrivning av det medeltida
hypokaust-systemet, även problematisering har uteblivit. Detta behov strävar jag efter att
åtminsone delvis försöka stilla med denna uppsats.

2. Syfte
Syftet med denna uppsats är att problematisera och diskutera den medeltida varmluftsugnen,
även kallad hypokaust, utifrån de angivna frågeställningarna. Detta innebär att jag kommer att
sätta in lämningen i sitt sociala sammanhang, exempelvis diskutera vem eller vilka som hade
möjlighet att uppföra dem, i vilka byggnader de förekommer och varför. Problematisera i
denna uppsats är i princip synonymt med att kontextualisera vilket inte har gjorts
överhuvudtaget på den Nordeuropeiska varmluftsugnen.

3. Problematisering
Den antika hypokausten uppvisar inte samma konstruktion och uppvärmningsmetod som
varmluftsugnen. Den fungerar genom att indirekt värma rummet genom golv och väggar,
kontinuerlig eldning var nödvändig för att hålla värmen i ett utrymme (Hertz 1975, s. 127).
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Varmluftsugnen värmer dock utrymmet genom att värma luften direkt genom ventiler i
golvet, uppvärmning av golv och väggar är sekundär. Kontinuerlig eldning var inte heller
nödvändig då denna konstruktion var utrustad med ett värmemagasin (Hertz 1975, s. 127).
Principen för de bägge konstruktionerna är dock gemensam.



Vilken relation har tekniken till den antika hypokausten?
Stammar varmluftsugnen från den antika tekniken?

Varmluftsugnen som konstruktion diskuteras i de texter jag återfunnit som en homogen
teknik. Men det märks att det finns en tydlig variation i konstruktionerna som inte återspeglas
i de flesta texterna. Johannes Hertz diskuterar till exempel de danska varmluftsugnarna och
föreslås att det finns huvudsakligen en nedsänkt variant och en kammarvariant (Hertz 1975, s.
129). Finns det bara dessa variationer? Är det kopplat till funktionen?



Vilka typer av varmluftsugnar finns det?
Det finns en variation i konstruktion; nedsänkta, kammarkonstruktion, i huset, utanför
huset, varmluftsuppvärmning, stenluftuppvärmning etc.

I en stor del av fallen återfinns varmluftsugnar i ecklesiastiska sammanhang, framför allt
kloster (Andersson 1961, s. 128; Hertz 1975, s. 131 m.fl.) men också i biskopshus och
biskopsborgar (Andersson 1950, s.182ff; Schnell 2001, s. 42ff). En enkel slutledning vore
följdaktligen att detta är en nymodighet införd av kyrkan och exklusiv för kyrkliga
institutioner och dess dignitärer med ett fåtal undantag. Men är det verkligen så enkelt?



I vilka sammanhang återfinns varmluftsugnarna?
Finns de bara i ecklesiastiska sammanhang? Eller finns de också i sekulära?

Vi vet att varmluftsugnarna är framträdande i ecklesiastiska sammanhang och att det förekom
i en rad svenska och danska kloster och konvent och även s.k. biskopshus (Andersson 1961, s.
127f). Följdfrågan blir då naturligtvis vad varmluftsugnarna är kopplade till för funktion i de
kloster och konvent de återfinns i och till vilka rum och aktiviteter som anläggningarna kan
kopplas. Till den här frågan kopplas naturligtvis frågeställningen kring vilka sammanhang de
förekommer i, vilket innebär att det kan bli relevant att diskutera i vilka sekulära byggnader
de förekommer.
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I vilken form av byggnader förekommer de?
Vilka?



Vilken verksamhet bedrevs i de utrymmen som värmdes av
varmluftsanläggningarna?

Att anföra är den bristfälliga problematiseringen av dessa konstruktioner i sig, ännu idag när
rester av varmluftsanläggningar återfinns i fält begränsas det dokumenterade ofta till en krass
beskrivning av den fantastiska konstruktionen och dess tekniska detaljer. Frågan om varför
den finns där den finns eller vad den representerar ställs sällan. Att ställa denna fråga är
naturligtvis oerhört viktig då det är sammanhanget som den hittas i som kan ta oss förbi den
fysiska lämningen och se människan bakom dem.



Vad representerar de?
Representerar de status och prestige? Är det överflöd eller en nyttoanvändning som
speglas? Eller är det en kombination av de båda?



Vem hade möjlighet, orsak, motiv och råd att uppföra dessa anläggningar?

Varmluftsugnen används från andra hälften av 1100-tal fram till sent 1500-tal i det undersökta
området, möjligtvis tidigt 1600-tal (Hertz 1975, s. 130f). Efter detta överges denna
uppvärmningsteknik. Varför? Vad är det som händer? Det kan vara bränsleförbrukningen, den
totala resursåtgången, förändrad ideologi.



Varför övergavs tekniken?
Kommentar: Var det på grund av reformationen och klostrens försvinnande? På grund
av effektivare uppvärmningstekniker såsom kakelugnen?

4. Tidigare forskning
Den första som beskriver och problematiserar varmluftsugnen i Nordeuropa är ingenjören
Gustav Fusch som författar sin doktorsavhandling ”Über Hypokausten-heizungen und
mittelalterliche Heizungsanlagen” år 1910. Den är fortfarande ytterst aktuell och slutsatserna
som Fusch drar är ingalunda omoderna. Fusch börjar med att diskutera den antika
8

hypokausten och ägnar sedan ett avsnitt av boken åt den medeltida varmluftsugnen och
diskuterar dess konstruktion och funktion samt dess relation till hypokausten. Teckningarna
som gjorts i boken är oerhört bra gjorda (Fusch 1910).

Iwar Andersson är förmodligen starkt influerad av Fusch när denne sedan blir den första som
tar upp och diskuterar de varmluftsugnar och rester av sådana som finns i Sverige. Han
refererar till Fusch och använder dennes teckningar i sin första artikel om fyndet av en
varmluftsugn i Vadstena i Fornvännen från 1950 såväl som i den från 1961 (Andersson 1950,
s.189f; Andersson 1961, s. 124).

Forskning på de nordiska varmluftsugnarna är näst intill obefintlig. Den som gjorts är relativt
ålderstigen men ändå aktuell, främst i denna grupp är den nämnde Iwar Andersson som
publicerade ett flertal artiklar i Fornvännen om detta från 1950 till 1961. Iwar Andersson
sammanställde fyndplatser för varmluftsugnar och s.k. hypokaustplattor. I sin diskussion
utgick han främst från Vadstena kloster och biskopshus. Harald Wideen deltog i samma
diskussion och publicerade 1954 i Fornvännen en första sammanställning av varmluftsugnsfynd och fynd relaterat till detta som Iwar Andersson sedan byggde på. Dessa två herrar
påpekade också redan då att ämnet varit förbigånget och att ett sådant viktigt tekniskt inslag i
våra medeltida byggnader behövde behandlas (Wideen 1954, s. 241).

En annan person som bidragit mycket till den tidiga forskningen är den danska arkeologen
Johannes Hertz som publicerade en liknande sammanställning av danska fynd i ett franskt
verk med namnet Chateau Gaillard 1975. Kännetecknande för dessa tre herrars arbeten är att
de framför allt utgör sammanställningar av fynd som syftar till vidare forskning.

Jag har faktiskt inte hittat några andra som går djupare in på ämnet förutom i en tysk
doktorsavhandling från 1984 som ytterst kortfattat behandlar varmluft-uppvärmning i ett
avsnitt om uppvärmningstekniker under 1400-1600-tal i Lüneburg och norra Tyskland. Men
även i detta verk går man inte in djupare i någon problematisering (Terlau 1984, s.182ff).

I övrigt har den litteratur författaren funnit bara nämnt tekniken och att den har återfunnits på
platsen samt i de flesta fall återgivit de tekniska detaljerna och finesserna, ofta i samband med
uppvisandet av Iwar Anderssons rekonstruktionsteckningar (Andersson 1961, s. 115ff ;
Wennström 2005). Anna Götlind har specialiserat sig på medeltida teknik specifikt knutet till
cistercienserna och ger i sin avhandling ”Technology and Religion in Medieval Sweden” en
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sammanställning av cistercienserkloster i Skandinavien med varmluftanläggningar men går i
övrigt inte in på ämnet (Götlind 1993).

De absolut senaste fynden av varmluftsugnar har gjorts i Skänninge i S:t Olofs konvent och
författaren ber att få tacka Hanna Menander för att jag fick ta del av rapporten innan den
överhuvudtaget var publicerad (Konsmar & Menander 2009).

Författaren kan inte hävda att all litteratur rörande den medeltida varmluftsugnen har
återfunnits eller lästs men det finns det heller inte utrymme och tid till i denna uppsats.
Författaren har dock hittat ett mönster, en brist i forskningen och framför allt
problematiseringen på ämnet vilket förhoppningsvis denna uppsats ska kunna hjälpa till att
fylla igen.

5. Materialet – Den antika hypokausten och den medeltida varmluftsugnen
Materialet till denna uppsats är ett litteraturmaterial med största möjliga bredd inom ämnet.
Det omfattar artiklar, avhandlingar, böcker och uppsatser. Ämnet som behandlas är framför
allt den medeltida varmluftsugnen och i mindre grad den antika hypokausten. För att kunna
sätta in detta i en kontext har litteraturen också omfattat det medeltida samhället och dess
organisation. Frågeställningarna kommer jag att belysa utgående ifrån de fallstudier som
presenteras nedan.

5.1 Källmaterial och metod
Det källmaterial som jag använt till uppsatsen är ett litterärt material i form av avhandlingar,
artiklar, uppsatser och böcker. Litteraturen behandlar inte bara svenska förhållanden utan
också danska och bitvis även andra områden. Litteraturen omfattar även den antika
hypokausten då jag kort kommer att redogöra även för den och dess relation till
varmluftsugnen.

Författaren har använt sig av komparativ metod samt GIS i mindre omfattning för att besvara
frågeställningarna och möjligtvis kunna ställa upp hypoteser kring ämnet. Jag kommer också
att belysa frågeställningarna med en exempelargumentation och fallstudier.

5.2 Källkritik
Det har genom åren undersökts och dokumenterats ett antal varmluftsugnar i Sverige
(Andersson 1961, s. 110ff; Konsmar & Menander 2009, s. 13ff) och dokumentationen håller
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generellt god kvalité. Källmaterialet som finns att arbeta med är tillräckligt för att basera
denna uppsats på även om jag naturligtvis hade önskat ett större material.

Framför allt anser jag det som en brist att vi arkeologer, arkitekter, ingenjörer och andra som
kan tänkas ha beskrivit den medeltida varmluftsugnen bara har nöjt oss fram till nu med att
göra sammanställningar av befintligt material samt att redovisa för tekniken. Ingen
kontextualisering har skett på ämnet sedan Gustav Fusch skrev sin doktorsavhandling 1910
(Fusch 1910) fram till idag, det är anmärkningsvärt.

Ytterligare en brist i källmaterialet är den att varmluftsugnar i många fall har feltolkats som
andra typer av ugnar såsom bakugnar, maltbränningsugnar eller kalkbränningsugnar (Hertz
1975, s.128; Strazdas 2004; Sterum 1978, s. 116; Götlind 1988, s. 60). Det säger sig självt att
det blir ytterligt svårt att återfinna varmluftsugnar som har blivit inregistrerade som någon
annan form av ugn eller blivit beskriven som en annan ugnsform.

Den enda skriftliga hänvisning till uppvärmning med varmluftsugn som jag hittat är via Hertz
artikel från 1975. Hertz hittade en text daterad till den 5 december 1569 i Köpenhamn där en
polsk ambassadör blir mottagen ”in inferio Hypocausto” som Hertz tolkar som att delegaten
blev mottagen i ett rum eller en sal uppvärmd av en varmluftsugn (Hertz 1975, s. 131). Detta
är också ett problem naturligtvis då det finns en uppenbar brist i det skriftliga materialet från
tiden som beskriver eller nämner varmluftsugnar.

Detta är naturligtvis ett problem som jag som arkeolog ställs inför vid ett sammanställande
och försök till redogörelse för i vilka typer av byggnader och till vilken verksamhet
varmluftsugnarna kan knytas till. Slutligen kan det inte uteslutas en sekundär eller alternativ
användning för de medeltida varmluftsugnarna, min poäng är att en felaktig tolkning och
bristfällig kunskap leder till ett bristfälligt källmaterial.

5.3 Avgränsning
Denna uppsats begränsar sig geografiskt till Östersjö-området. Författaren kommer att
diskutera frågeställningarna genom att belysa dessa genom väl valda exempel s.k. fallstudier.
Teoretiskt är ämnet begränsat till att diskutera de skandinaviska varmluftsugnarna och deras
betydelse. När benämningarna undersökningsområdet eller det undersökta området eller
någon annan kombination används avses det geografiskt avgränsade undersökningsområdet
som nämnts.
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Uppsatsen begränsas också i tid till perioden 1200-tal till sent 1500-tal, den period då
varmluftsugnarna uppträder här uppe i Skandinavien och Nordeuropa (Hertz 1975, s. 131).

5.4 Definitioner
När termen hypokaust används i texten hädanefter avses den antika tekniken och när termen
varmluftsugn används avses den medeltida tekniken.

6. Fallstudier

6.1. Den antika hypokausten
Hypokaust är det grekiska namnet på denna antika uppvärmningsteknik och betyder ”värme
underifrån”. Uppfinnandet av tekniken tillskrivs Sergius Orata omkring 80 f.Kr av de antika
källorna och skall ha levt under 1:a århundradets första hälft f.Kr i Campanien (Forbes 1966,
s. 40). Primärt skall uppfinnandet ha kommit till för att Orata skulle kunna odla ostron i stor
skala och han skall också ha varit den första i historien att faktiskt göra detta. Senare
applicerade Orata tekniken i sina affärer med fastigheter, han köpte fastigheterna billigt och
installerade hypokauster och sålde sedan dyrt. Det kan antas att Orata blev inspirerad av de
bastubad som fanns i Baiae som fick sin varma ånga på grund av vulkanisk aktivitet (Forbes
1966, s. 40ff).

Detta får primärt ses som en uppbygglig historia om romersk entreprenörsanda, då vi idag
känner till romerska hypokauster som är äldre än datumet för Oratas påstådda uppfinnande.
Bland annat från badhus i Pompeji från 2:a århundradet f.Kr, samt från de grekiska baden i
Olympia från omkring 100 f.Kr (Yegül 1992, s. 357).

Den äldsta källa vi har som berör och nämner hypokausten är Vitruvius i ”De Architectura”
eller ”Om arkitektur”. Han föddes antagligen på 80-talet f.Kr och arbetade som arkitekt bl.a.
under Octavianus. Verket skall ha författats från omkring 30 f.Kr till omkring 10 f.Kr
(Vitruvius/Mårtelius 2009, förord s. 11). Det korta stycket som berör hypokaust-anläggningen
behandlar hur suspensura, de upphängda golven, skulle konstrueras och att golvet skall luta
mot ugnen så att gaserna lättare kunde spridas (Vitruvius 2009, s. 128).

Den antika hypokausten värmdes från en ugn, prafurnium (fig. 1), som antingen var placerad i
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byggnaden eller utanför den. De varma gaser som bildaded vid eldningen var sedan avsedda
att värma golvet i ett eller flera rum. Golven i rummen avsedda för uppvärmning var då
upphöjda för att tillåta dessa gaser att strömma in, därav det latinska namnet suspensura (fig.
1). Det upphöjda golvet konstruerade man genom att bygga låga pelare med täta mellanrum
som golvet vilade på så kallade pilae (fig. 1), pelarna murades upp generellt av rektangulärt
eller cirkulärt tegel även om undantag i form och material förekom. Höjden på
värmeutrymmet varierade mellan 0,65 och 1 meter men såväl lägre som högre utrymmen
förekom (Yegül 1992, s. 357ff).

Figur 1 - T.v praefurnium i Terme del Foro. T.h pilae och suspensura under bassäng i Neptunus termer.
Ostia Antica. Foto av författaren.

Golvet värmdes alltså direkt från ugnen av de varma gaserna och indirekt värmdes rummet
ovanför, se principskiss i fig. 3. En vidareutveckling av hypokausten skedde genom
tillkomsten av rökkanaler i väggarna, detta möjliggjorde en effektivare uppvärmning då de
varma gaserna utnyttjades bättre när även väggarna uppvärmdes och därmed bidrog till att
värma lokalen. Denna innovation kan med säkerhet dateras till första delen av 1:a århundradet
f.Kr då man observerat konstruktionen av dessa vid en senare tillbyggnad eller renovering av
de tidigare nämnda baden i Pompeji. Dessa hade varierande utseende men funktionen var
densamma, sedermera kom en konstruktion att dominera på grund av dess effektivitet och
enkelhet, den så kallade tubuli (fig. 2). Rökkanalerna murades fast vid väggen med betong
eller fästes med krampor av metall, i vissa fall både och. Utanpå detta lade man sedan
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ytterligare ett lager betong och utanpå det marmor eller stuckatur. En principskiss över hur
den antika hypokausten fungerade kan ses i figur 3 (Yegül 1992, s. 363ff).

Figur 2 - T.v Tubuli inmurade i väggarna i Fiskarnas hus. T.h Tubuli i Terme del Foro med del av
marmorbeklädnaden intakt. Ostia Antica. Foto av författaren.

Figur 3 - Principskiss över den antika hypokausten. Omarbetad av författaren efter originalet från
www.the-romans.co.uk.

6.2 Den medeltida varmluftsugnen
Varmluftsugnen som fenomen kan också per definition kallas för hypokaust, vilket också görs
i många fall, då principen är densamma; värme underifrån. Det skall dock tilläggas att den
medeltida hypokausten värmde rummet direkt med varmluft, golven värmdes inte, förekom
detta var det endast en sekundär effekt (Hertz 1975, s. 127). Men för att undvika förvirring
benämns den medeltida konstruktionen i denna uppsats för varmluftsugn vilket också är en
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lämpligare beteckning då den antyder den väsentliga skillnaden mellan konstruktionerna.
Författaren kan inte ta åt sig äran för denna beteckning utan den har funnits med sedan Iwar
Anderssons och Harald Wideens skrifter på 1950-talet och termen finns även på engelska och
tyska (Andersson 1950, s. 182ff; Wideen 1954, s. 241ff; Hertz 1975, s. 127ff samt Terlau
1984, s.182ff).

Varmluftsugnen som teknik och dess uppkomst och förflutna är till stora delar höljt i dunkel.
Frågan om den härrör från den antika hypokausten eller inte är omdebatterat. Vi vet dock att
det fanns fungerande antika hypokaust-anläggningar in i tidig europeisk medeltid och att
tekniken bevarades i det östromerska riket och även vidareutvecklades och senare togs över
av de osmanska turkarna (Arthur 1999, s. 142f). Vi vet också att indikationer finns på en
varmluftsanläggning på de s.k. S:t Gallen-planerna från omkring 820 e.Kr. De äldsta
daterbara lämningarna efter en varmluftsugn är från första hälften av 900-talet e.Kr. och
kommer från kejsarpalatset i Werla, även kejsarpalatset i Goslar har en varmluftsanläggning
som dock är daterbar till tidigt 1000-tal (Hertz 1975, s. 127; Terlau 1984, s. 184).

Det finns huvudsakligen två konstruktioner av varmluftsugnar; en nedsänkt typ där man grävt
ut ett utrymme för anläggningen under byggnaden som skall värmas t.ex. om man ville värma
bottenplan och det inte fanns ett källarutrymme att placera ugnen i, alternativt en kammar-typ
då det fanns utrymme på våningen under eller i källarplan för att konstruera anläggningen.
Den senare typen har generellt en större volym, alltså tar upp större plats än den nedsänkta
varianten (Hertz 1975, s. 129).

Det finns också två huvudsakliga tekniska alternativ vid uppförande av varmluftsugnar som
till viss del skiljer sig från varandra; antingen är varmluftsugnen byggd med ett värmemagasin
som utgörs av en stenpackning eller så har konstruktören valt bort värmemagasinet. Dessa två
konstruktioner kallas av Terlau i sin avhandling för stenluftuppvärmning respektive
luftuppvärmning (Terlau 1984, s. 183f).

Jag kommer inte att skilja dessa åt i separata fallstudier då principen fortfarande är densamma
samt att konstruktionen bara skiljer sig åt till mindre del, dock kommer jag att exemplifiera
respektive konstruktion under egna underrubriker inom denna fallstudie då detta kommer att
ha betydelse längre fram i uppsatsen.
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Figur 4 - Principskiss över varmluftsugn av kammartyp i den av Tyska Orden uppförda borgen
Marienburg, nuvarande Malbork i Polen. Efter original från http://www.idealheating.com/article.php?a=62.

A. Kammar-typ
Ett exempel på denna konstruktion återfanns i Husaby Biskopsborg. Det arkeologerna
återfann i detta fall var de nedre delarna d.v.s. själva ugnen och de nedre valvbågarna och
delar av rökgången. Denna varmluftsugn var försedd med stenluftuppvärmning och utgjordes
av en murad ugn vars insida var klädd med tegel och ovanför denna fyra valvbågar av tegel
och ovanpå dessa vilade stenarna som utgjorde värmemagasinet, valvbågarna var inte tätt
placerade utan hade 20-30 cm mellanrum mellan sig vilket möjliggjorde uppvärmningen av
stenarna. Ugnens innermått var 1,8 x 0,7 meter. Till ugnen var det anslutet en rökgång och
skorsten. Anläggningen var bevarad till en höjd av 1,4 meter men ovanför de bevarade
valvbågarna bör det ha funnits antingen ett kryssvalv eller tunnvalv som bar upp golvet i
rummet som skulle värmas upp (Schnell 2001, s. 42f).

Eldstadens golv låg omkring 40 cm ovanför borggårdens nivå och bestod av ett ojämnt lager
av natursten och vid utgrävningen av anläggningen hittades ett ca 30 cm tjockt lager av
sotade, skörbrända stenar ovanpå valvbågarna som varierade i storlek mellan 10 och 30 cm
(Schnell 2001, s. 42f).

I det övre valvet skulle det också ha funnits stigarledningar för varmluften som mynnade ut i
golvet. Ledningarna avslutades med en platta i sten eller tegel (de s.k. hypokaust-plattorna)
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med en uthuggen fals omkring utsläppshålet, hålen var täckta med lock i sten, brons eller
mässing (Schnell 2001, s. 42f; Terlau 1984, s.183). Uppvärmningen gick till på så sätt att man
eldade till det att stenmagasinet var riktigt varmt, under eldningen var stigarhålen tilltäppta
med locken och röken gick ut genom rökgången och sedan skorstenen. När man var nöjd med
upphettningen av stenarna lät man elden brinna ut och sedan kunde man ta bort locken från
stigarhålen och släppa varmluften i rummet (Schnell 2001, s. 43).

I Husaby var varmluftsugnen uppförd fristående från centralhuset men är enligt Schnell
troligen uppförd samtidigt som huvudbyggnaden. Motivet till placeringen utanför centralhuset
skulle då vara enligt Schnell för att angränsande rums golvnivå är försänkt med 1,5 meter av
byggnadstekniska skäl och att uppförandet av ugnen inomhus skulle bli svårt, det var helt
enkelt lättare att uppföra den utanför huset då ugnen kom närmare rummet som skulle värmas
på andra våningen och golvytan på första våningen blev fri för andra ändamål. Eldningen
sköttes alltså utifrån, vilket är en väldigt vanlig lösning förutom i en del kammarkonstruktioner som eldas inifrån (Schnell 2001, s. 92).

Figur 5 - Husaby biskopsborg, den kvarvarande södra gaveln. Omarbetad av författaren efter original
från www9.vgregion.se/vastarvet
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Andra exempel på denna kombination, kammar-typ med stenluftuppvärmning, återfinns bland
annat i Tyska Ordens borg i Marienburg/Malbork i nuvarande Polen, Esrom Kloster på
Själland och Sankta Claras konvent i Odense på Fyn (Hertz 1975, s. 128, 136).

Jag har under mina litteraturstudier bara hittat en enda varmluftugn, oavsett konstruktion, med
luftuppvärmningstekniken och den återfinns i rådhuset i Lüneburg. Jag är dock övertygad om
det finns fler med denna teknik som enligt Terlau är användbar då syftet är att värma upp en
väldigt stor lokal på kort tid. Det gick snabbare då det inte fanns ett stort stenmagasin som
behövde värmas upp samt att man använde sig av kol vilket möjliggjorde att stigarhålen
kunde hållas öppna även under själva eldningen (Terlau 1984, s.182ff).

Värmen kunde dock bara upprätthållas genom kontinuerlig eldning till skillnad från systemen
som var utrustade med stenmagasin, här är alltså en väldigt tydlig prioritering av utformandet
av systemet efter vilka behov som fanns. Terlau nämner som sagt dessa två tekniker men
särskiljer inte dessa i exemplen förutom rådhuset i Lüneburg vilket kan betyda att några av de
övriga även kan vara utrustade med tekniken.

B. Nedsänkt typ
Under det pågående Skänninge-prjojektet undersöktes S:t Olofs konvent, fyra faser kunde
konstateras i konventets historia från omkring 1200 till raseringen på 1540-talet. I det som
betecknas fas 2 (1275-1375) tillkommer det två byggnader till konventet, de konstruerades i
tegel och byggdes norr och väster om kyrkan. Till vardera byggnaden uppfördes också en
varmluftsugn. Den västra byggnaden har utifrån fyndmaterialet tolkats som ett kök eller
grovkök medan den norra har en något oklar funktion men det finns indicier som pekar på att
det kan ha fungerat som matsal (Konsmar & Menander 2009, s. 13).

Jag skall nu redogöra för resterna av den varmluftsugn som undersöktes i den norra
byggnaden då denna var den som var bättre bevarad av de två, bägge var dock av nedsänkt
typ.

Varmluftsugnen i den norra byggnaden hade alltså konstruerats i en nedgrävning i nord-sydlig
riktning. Det som fanns bevarat var själva eldningskammaren, ugnsöppningen och förrummet
där eldningen sköttes ifrån. Valvet ovanför eldningskammaren var inte bevarat men spår efter
det fanns kvar. Förrummet hade måtten 0,8 x 0,9 meter och bestod av två murar som sköt ut
från eldningskammaren, murarna var grundade med huggna kalkstenar i två och tre skift
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ovanpå detta hade man murat i tegel. Golvet i förrummet bestod av kalkbruk och hade blivit
omlagt ett flertal gånger, se fig. 5 (Konsmar & Menander 2009, s. 24).

Figur 7 - Varmluftsugn från fas 2 i den norra byggnaden. Bild från UV Öst 2009:5, efter tillstånd av
Hanna Menander.

Ugnsöppningen bestod av ett valv som var murat i tegel och öppningen var omkring 0,4 meter
bred och 0,5 meter hög. Eldkammaren var inte lika stor som den i Husaby, innermåtten på
denna var omkring 0,8 x 0,6 meter. Kammaren var murad i ett inre och yttre skift som var för
sig hade burit upp ett valv, det yttre hade burit upp det övre valvet som i sin tur höll uppe
golvet i rummet ovanför och det inre bar upp det undre valvet som hade burit
värmemagasinet. I fyllningen i ugnen hittades ett flertal sotiga stenar som hade tillhört
värmemagasinet (Konsmar & Menander 2009, s. 25). Denna konstruktion finns också
representerad i Loegum kloster i Danmark (Hertz 1975, s. 129).

I fas 3 händer det mycket i konventets struktur. De norra och västra byggnaderna byggs ihop
och blir längor av en och samma byggnad. De föregående två varmluftugnarna från fas 2 rivs
och två nya uppförs i vardera länga. Varmluftsugnen i den västra längan var förhållandevis
dåligt bevarad medan anläggningen i den norra var oerhört välbevarad (Konsmar & Menander
2009, s. 33).

Norra längan anses även under denna fas vara en trolig matsal. Den nya varmluftsugnen är
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också den av den nedsänkta typen men med avsevärt större volym än den tidigare beskrivna.
Den uppfördes i en nedgrävning intill den norra muren och vid uppförandet krävdes att delar
av muren bröts upp. Ugnen stod på ett fundament av murad gråsten, tegelbrockor och tegel.
Spår av återanvändning fanns i tegelmaterialet. Eldningskammaren, ett undre valv,
värmemagasinet och ett övre valv var bevarat, även ett hål som fungerade som rökgång från
stenmagasinet till förrummet var bevarat (Konsmar & Menander 2009, s. 33).

På utsidan av nordmuren hade man också uppfört en L-formad mur som flankerade
nedgången till förrummet, ingången hade varit valvslagen och ett brandlager och sotrester
indikerade att en trätrappa hade lett ned till förrummet (se fig. 6). När man väl passerat genom
den 0,7 meter breda nedgången kom man in i förrummet som låg till vänster i den uppbrutna
muren. Förrummets golv bestod av ett flertal lager med kalkbruk och ovanpå varje lager fanns
ett ansamlat lager med aska och sot som deponerats där vid rengöringen av eldstaden, när för
mycket aska och sot lagt sig där lades ett nytt varv med kalkbruk. Tre mynt återfanns i
aktivitetslager i ingången och förrummet som präglades mellan 1363 och 1380. Förrummet
har också fungerat som rökutsläpp mellan ugnen och en skorsten inne i längans murliv
(Konsmar & Menander 2009, s. 34).

Figur 8 - Den yngsta varmluftsugnen och mest välbevarade. Nedgången och eldningsöppningen. Från UV
Öst 2009:5, efter tillstånd av Hanna Menander.

I likhet med den äldre varmluftsugnen hade också denna bara två valv. Det undre valvet,
direkt ovanför eldkammaren, var murat som ett galler så att värmen kunde slippa upp i de små
hål som bildades. Ovanpå det undre valvet låg stenpackningen som utgjorde värmemagasinet,
stenarna var sotiga och skörbrända och låg i ett 0,15 m tjockt lager, se fig. 7.
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Figur 9 - De två valven med den mellanliggande stenpackningen och det undre "gallret" framrensat. Från
UV Öst 2009:5, efter tillstånd av Hanna Menander.

Det var från den här stenpackningen som rökgången som tidigare nämnts anslöt till
förrummet, denna var fodrad med tunna kvadratiska tegelplattor. Ovanför detta sträckte sig
det övre valvet som hade murats så att det skapats fyra stycken stigaröppningar från
värmemagasinet. På sidorna av det övre valvet murade man sedan upp ytterligare tegel så att
ytan blev plan och ett golv kunde läggas ovanpå, över stigarhålen bör det då ha funnits
golvplattor av sten eller tegel med ett runt hål omgivet av en fals som sedan kunde återslutas
med lock under eldningen. C14-dateringar tillsammans med keramik-fynd och mynt-fynden
daterar konstruktionen av varmluftsugnen till sent 1300-tal (Konsmar & Menander 2009, s.
37).

Figur 10 - Stenpackning och stigarhål. Ovanpå hålen låg sedan de s.k "hypokaust-plattorna". Från UV
Öst 2009:5, efter tillstånd av Hanna Menander.
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7. Miljöbeskrivning
I vilka miljöer återfinns anläggningarna i? Som jag nämner tidigare i texten uppträder de allra
äldsta daterbara anläggningarna i kloster och kejserliga palats under 900-tal. Antydningar till
äldre anläggningar finns t.ex. i S:t Gallen-planerna från tidigt 800-tal (Hertz 1975, s. 127;
Terlau 1984, s. 184).

Figur 11 - Del av S:t Gallen. A: den förmodade varmluftsugnen
med skorsten. B: Sovsalslänga. Omarbetad av författaren efter Andersson 1950.

I Skandinavien uppträder några av de tidigaste varmluftsanläggningarna primärt i klostermiljö
men även i sekulära byggnader har det återfunnits äldre varmluftsanläggningar, t.ex. är en
varmluftsugn hittad i lämningar från sent 1100-tal i Kalundborg, borgen förmodas vara
Esbern Snares (Hertz 1975, s. 130).

Under 2009 genomförde UV Öst undersökningar i Skänninge och S:t Olofs konvent. Under
utgrävningarna i konventet fann man totalt 4 varmluftsugnar. De första två var samtida med
byggnaderna de återfanns i, en i vardera byggnad, den norra och västra längan. Den västra
längan tolkades utifrån fyndmaterialet som ett kök eller grovkök, animaliskt material i stora
mängder hade karaktären av mathanteringsavfall och det fanns också stora mängder
vegetabiliska fynd i golvlagren. Andra fynd som också stärkte hypotesen att detta varit ett kök
av något slag var bl.a. en malsten, eldslagningsflinta och brynen. Även en tegelmurad spis
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hittades i byggnaden som också den tillförde trovärdighet till tolkningen (Konsmar &
Menander 2009, s. 23).

Den norra byggnaden som uppfördes med en tillhörande varmluftsugn är däremot oklar till sin
funktion. En möjlig funktion är att den fungerat som matsal i konventet då matsalen,
refektoriet, ofta var placerad i direkt anslutning till köket i kloster och konvent. Dock var det
få fynd som kunde styrka denna tolkning (Konsmar & Menander 2009, s. 33).

Från Lüneburg känner vi till att varmluftsanläggningar förekommer i sekulära byggnader som
inte är avsedda för försvar precis som Husaby biskopsborg som antas primärt vara
representativ (Schnell 2001, s. 92). De kungliga fästena Åbo, Raseborg, Tavastehus och
Olofsborg får då representera försvarsanläggningar med administrativa funktioner som också
hade en bostadsfunktion (Lovén 1996, s. 92; s. 96; s. 158f; s. 189 samt s. 260).

I källaren till ett bostadshus hittades resterna efter en varmluftsugn av kammartyp med
stenmagasin. Detta skall ställas i kontrast till den anläggning som finns bevarad i rådhuset i
Lüneburg som också den var av kammartyp men konstruerad utan stenmagasin. Även
rådhusen i Göttingen och Reval är utrustade med varmluftsugnar (Terlau 1984, s.183f).

8. Diskussion
I det källkritiska avsnittet tog jag upp förenklings-problematiken kring fyndkategorin
varmluftsugnar. Förenklandet består i att vi som arkeologer begränsas av de materiella
lämningarna och bestämmer lämningens funktion, redovisar dess konstruktion och lämnar det
därhän till en strikt funktionalistisk tolkning. Går vi inte vidare med våra tolkningar och våra
hypoteser om i vilket sammanhang anläggningen kom till förlorar vi också möjligheten att få
veta vilka som kan ha haft möjlighet att uppföra dem, vad vi kan koppla dem till för funktion i
rummet, representerar de lyx och överflöd och i sådan fall vilket sorts överflöd?
Frågeställningarna och diskussionen som följer leder då till en större förståelse. Om vi som
arkeologer däremot begränsar oss till enbart vad materialet kan ha haft för funktion och det
uppenbara som vi kan utläsa ur föremålen/materialet förlorar vi också möjligheten till vidare
forskning och djupare förståelse.

Vi vet också att den antika tekniken fortsatte att användas i östrom, Bysans, efter det
västromerska rikets fall år 476. I Neapel finns det ett bysantinskt badhus daterat till tidig
medeltid med en hypokaust av den antika konstruktionen. Araberna tog också till sig denna
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teknik och Paul Arthur ser stora likheter mellan de romerska, bysantinska och arabiska
konstruktionerna och i vissa fall har araberna fortsatt att använda befintliga romerska badhus i
erövrade provinser (Arthur 1999, s. 142f). Det finns alltså tidigmedeltida badhus med den
antika konstruktionen av hypokauster. Anläggningen som Arthur diskuterar, Santa Chiara,
används och byggs senare över av ett franciskanerkloster under tidigt 1300-tal (Arthur 1999,
s. 141).

R.J Forbes menar i sitt verk från 1966 att varmluftsugnen med största säkerhet har sitt
ursprung i den antika tekniken men att den utvecklats i Centraleuropa under 800- till 1000-tal
i en variant för att värma upp kloster och att den senare användes för att värma upp större
offentliga byggnader och privata bostäder (Forbes 1966, s. 57f).

I Neapel såväl som i övriga Italien finns det dokumenterat ett flertal medeltida
badanläggningar med tillhörande hypokauster. I ett dokument från 983 e.Kr berättas det om
uppförandet av ett badhus i Neapel av klostret S:t Marcellinus och Petrus, en byggnation som
beskyddades av de lokala härskarna. Klostret tillägnat S:ta Sofia i Benevento ägde också en
badanläggning vid slutet av 700-talet då vi vet att hertig Arechis II donerade stora mängder
ved till anläggningen. Arthur menar att de samhällsomvälvningar som sker från och med det
västromerska rikets fall medför att uppförandet och underhållet av badanläggningarna
överförs från den sekulära och privata sfären till kyrkan och klostervärlden. Från 500-tal till
900-tal förknippas också badanläggningar ofta med institutioner för hjälp till de fattiga,
institutioner drivna av kyrkan. Även tvål sägs ha delats ut på dessa platser (Arthur 1999, s.
145).

Poängen jag vill få fram med detta resonemang är denna; teknologin var levande in i 1000- till
1200-tal och den hölls levande av klostervärlden och i viss mån kyrkan. Vid samma tid
uppträder varmluftsugnen som teknik i Central- och Nordeuropa i samband med att
kristendomen införs och de första klostrena etableras. Som jag ser det finns ett klart samband
och släktskap mellan den antika konstruktionen och den medeltida tekniken och att
diskussionen om huruvida detta samband finns eller inte är lagd till handlingarna. Sedan hur
själva övergången från hypokaust till varmluftsugn gått till, det är en annan frågeställning. De
hypoteser som finns och som har lyfts fram är det är en korsning mellan den Nordeuropeiska
bastuugnstraditionen och den antika konstruktionen (Andersson 1961, s. 124; Hertz 1975, s.
130). Det skulle alltså betyda att den värmelagrande stenpackningen härrör från
bastutraditionen.
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8.1 Lyx eller nödvändighet?
Vad representerar varmluftsugnen? Jag anser personligen att det står klart att den
representerar en form av överflöd samtidigt som det bör ha varit en nödvändighet. Endast de
personer eller institutioner som hade behov och möjlighet att konstruera stora byggnader hade
också behov att värma dessa eller åtminstone delar av dessa med varmluftsugn. I mindre
byggnader räckte den öppna eldstaden för att klara uppvärmningen, men för att klara
uppvärmning i rum med stora volymer krävdes en effektivare värmekälla som snabbt skulle
klara att värma upp utrymmet och att sedan kunna hålla värmen under en längre tidsperiod.
Den stora varmluftsanläggningen som finns i den tidigare nämnda borgen i
Marienburg/Malbork i Polen testades under 1830-tal och forskarna kunde uppmäta
temperaturen 30o Réaumur, vilket motsvarar ca 37,5o C, upp till 10 dagar efter
eldningstillfället (Fusch 1910, s. 95).

Anläggningen användes för att värma upp tre rum; den stora riddarsalen (Meisterremter),
skrivstugan/skrivgemaket (Briefstube) samt ytterligare ett gemak (Fusch 1910, s. 96). Remter
är den tyska benämningen för refektorium, dvs matsalen. Det fanns även en annan
varmluftsanläggning som värmde konventsmatsalen och det verkar som att det är aktiviteterna
i rummen och dess volym som avgjort om rummen värmts med varmluftsugn eller öppna
eldstäder (Fusch 1910, s. 95).

Som jag nämnde tidigare var det endast de som hade resurserna att uppföra stora byggnader
som också hade behovet och resurserna att också uppföra varmluftugnssystem. Paul Arthur
menade att det efter Västroms fall 476 saknades organisation och en elit som kunde finansiera
badhusbyggnationer och därmed också konstruktionen av hypokauster i Västeuropa. Detta
ansvar föll då på kyrkan och dess organisation som tillsammans med det Österomerska riket
och de arabiska rikena var de enda som kunde fortsätta med monumentala byggnationer eller
åtminstone byggnationer i beständigt material. Under en tidsperiod på 500 år menar Arthur att
det främst är kyrkan och kloster som bygger i beständigt material och som faktiskt har råd
med detta i Västeuropa (Arthur 1999, s. 145).

Anledningen till man byggde dessa anläggningar var för att kunna åstadkomma en effektiv
uppvärmning av främst stenbyggnader, även om undantag fanns (Terlau 1984, s. 182ff).
Oftast var utrymmena också av stora volymer såsom riddarsalen i Marienburg/Malbork och
calefactoriet (värmestugan) i klostret Maulbronn (Fusch 1910, s. 96 & 100). Men vad
avgjorde vilka rum som skulle värmas upp? De aktiviteter jag har kunnat koppla till
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uppvärmning med varmluftsugn inom kloster och konvent är matsalen, sovsalen, köket och
värmestugan (Konsmar & Menander 2009, s. 23 & 33; Andersson 1950, s. 187; Fusch 1910,
s. 100ff).

Den andra kategorin är då de sekulära byggnaderna som omfattas av rådhus, bostadshus och
borgar. Terlau nämner ett antal tyska rådhus som är utrustade med varmluftsugnar, Lüneburg,
Göttingen och Reval. Hon likväl som jag finner det sannolikt att det finns fler rådhus i
Östersjöområdet som är eller varit utrustade med denna form av uppvärmning (Terlau 1984, s.
183f).

Vad försigick det för aktiviteter i rådhus som krävde denna sorts uppvärmning? Rådhuset i
Tallinn, f.d. Reval, värmdes med ett varmluftsugn-system. I vilken utsträckning och vilka rum
vet jag tyvärr inte. Även i Göttingen och Lüneburg fanns det sådana uppvärmningssystem.
Rådhuset var kärnan för det styrande skiktet i en handelsstad som Reval. I rådhuset satt
stadsrådet eller magistratet som sammanträffade i rådhuskammaren och här utnämnde man
borgmästare, utdelade ämbeten och utfärdade förordningar som sedan tillkännagavs av en
särskild tjänare genom fönstret till åhörarna på marknaden nedanför.

En rad andra funktioner var också knutna till rådhuset, politiska avtal såväl som handelsavtal
slöts här, i princip all administration var centraliserad till denna byggnad, rättegångar hölls
och ambassadörer togs emot, fester och jubiléer hölls i byggnaden och det var en
samlingspunkt vid andra viktiga tillfällen i staden (Kangropool 1995, s. 7ff).

Borgens eller slottets funktion var också, förutom den uppenbara militära funktionen, lik den
som rådhuset innehade i staden. Oavsett om det var en riksborg eller en mindre borg i ett län
var borgen ett centrum för ekonomi och handel i området, borgherren samlade in skatt,
avgjorde dispyter och skipade rättvisa. Successivt sker en förskjutning och centralisering av
makten under medeltid då staten börjar växa fram. De lokala borgherrarna får mindre makt i
förhållande till kungamakten. De kungliga fästena blir då allt mer de som innehar de
administrativa och ekonomiska funktionerna, t.ex. var den kungliga borgen i Paris centrum för
den kungliga skattkammaren, ämbetsverk för skatt och finanser återfanns här. Byråkrati och
administration i form av ämbetsmän och borgare ersatte allt mer de adliga vasallerna ute i
provinserna (Stokstad 2005, s. 43ff).

Det finns indikationer från Husaby biskopsborg på att varmluftsugnen som uppfördes där
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troligen värmde ett sovrum eller en praktsal (Schnell 2001, s. 92). Schnell anser också att
biskopsborgen snarare bör tolkas som ett representativt bostadspalats på grund av dess höga
våningshöjder, det påkostade stenhuggeriet och de smäckra murarna i centralhuset. När
centralhuset uppfördes fanns inga omslutande murar utan det fanns endast ett fällgaller i
ytterporten som försvarsåtgärd. Schnell anser att även läget indikerar på främst ett
representativt syfte med anläggningen då den har ett dåligt strategiskt läge i en sydsluttning
ned mot slätten (Schnell 2001, s. 91f).

Enligt Schnell finns det bättre lägen sett ur försvarssynpunkt endast ett hundratal meter längre
norrut. I en anteckning från 1600-talet nämns det att biskop Brynolf Gerlaksson inredde en sal
med porträtt av sig själv och sina företrädare på posten med författade verser till varje porträtt
som beskrev personen. Denna sal skulle kunna ha varit placerad i den norra delen av
byggnaden på andra våningen, vilket då skulle förklara placeringen av varmluftsugnen
(Schnell 2001, s. 91f).

Varmluftsugnen uppträder som fenomen i främst rådhus, borgar och kloster och konvent och i
viss mån bostäder och då i samtliga fall i bostäder som har karaktären av högre stånd.
Samtliga miljöer de är återfunna i var alltså knutna till det högsta skiktet i samhället. Det är
vedertaget att arkitektur och materiell kultur i gemen kan och ofta återspeglar en ideologi eller
ett budskap. Inom medeltida arkitektur finns det tydliga exempel på kyrkor eller privata
byggnader som har specifika budskap inkluderat i sin byggnadsdetaljer och dekorativa
element (Regner 2005, s. 80).

Arktitektur skapar sociala kontexter inom vilka ideologier, kosmologier och maktrelationer
kan skapas eller upprätthållas. Byggnaden eller arkitekturen kan ses som ett manifesterande
av den sociala strukturen i ett samhälle, som vi som lever i det omedvetet tolkar och förstår
genom vår uppväxt i det. Den fysiska byggnaden eller rummet blir då ytterligare ett sätt att
producera och reproducera sociala strukturer samtidigt som det är där vi utför våra handlingar.
Dessa handlingar styrs av hur byggnaden är konstruerad eller hur ett rum ser ut och därmed
kan även arkitekturen utan symbolik och utseende effektiv styra oss i vårt handlande (Regner
2005, s. 80). Husaby biskopsborg representerar definitivt arkitektur som använts medvetet för
att skapa och upprätthålla en social status och hierarki.

Mot denna bakgrund bör vi också se varmluftsugnen, då denna är en del av arkitekturen, som
ett uttryck för elitens ställning i samhället och en del i befästandet av den sociala strukturen.
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Den är inte bara ett materiellt uttryck utan också ett symboliskt uttryck för det allra högsta
stratat i samhället.

8.2 Bränsleförbrukning
Utgår vi från bränsleförbrukningen måste också den ha ställt stora krav på personen eller
institutionerna som uppförde en varmluftsanläggning. Tyvärr finns inga uppgifter om
bränsleförbrukningen i en varmluftsugn, däremot har vi uppgifter om förbrukningen i en antik
hypokaust. Friedrich Kretschmer utförde försök med hypokaustanläggningen som finns i Aula
Palatina i Trier under 1950-tal (Forbes 1966, s. 55f). Aula Palatina är en palatsbasilika och
uppfördes av Kejsar Constantin under 300-tal e.Kr. Dessa basilikor var avsedda som
audienssalar för stormän och kejsare som uppförde dem för att möta sina clientes i. Basilika är
dock ett begrepp som skapades under 1800-tal, benämningen under föregående perioder var
palatium eller på svenska palats (Zahn 1991, s. 9f).

Kretschmer kunde konstatera att de 5 ugnarna tillsammans förbrukade 130 kg ved per timme
vilket medför att omkring 16 m3 ved var tvunget att tillföras anläggningen varannan dag vid
full drift (Forbes 1966, s. 55f). Omräknat till en årsförbrukning blir förbrukningen uppgående
till ca 2800 m3, det motsvarar omkring 10 hektar skog. Ett område på 1000 x 1000 meter som
avverkades per år för enbart en anläggning! Att hålla ett badhus eller en basilika uppvärmd
krävde med andra ord stora resurser. Påverkan på landskapet bör ha varit oerhört påtaglig.

Detta kan ge en fingervisning om bränsleåtgången också för varmluftsugnar. Vi kan föreställa
oss att de var något mer bränslesnåla än den antika konstruktionen då stenpackningen
fungerade som värmemagasin och därmed gjorde att ägaren inte behövde ha den i drift
kontinuerligt för att hålla temperaturen. Om anläggningarna eldades med träkol bör dock
påverkan på landskapet ha varit större. Det finns indikationer på att även den antika
konstruktionen eldats med träkol då man vid utgrävningarna av basilikan i Trier hittade träkol
i samband med att resterna efter hypokaust-anläggningen frilades (Zahn 1991, s. 52).

Åter till frågan om bränsleförbrukning, det måste fortfarande ha gått åt en stor mängd bränsle
då dimensionerna på ugnarna är liknande de studerade hypokausternas ugnar. Ett alternativt
bränsle var det nämnda träkolet, detta hade fördelen att ge en effektivare och renare
förbränning. Effektivare genom att det behövdes mindre bränsle till eldningen och renare på
grund av det högre energi-innehållet vilket avger mindre sot och föroreningar. Det är också ett
högre värmevärde i träkol än i ved men vid själva framställningen förloras stora
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energimängder och framställningen har därmed stor påverkan på landskapet då det krävs stora
mängder skog för att producera en liten mängd med träkol (www.ne.se, sökord Träkol).

Rådhuset i Lüneburg får då representera ett annat användningsområde för varmluftsugnen
som teknik då rådhuset inte behövde uppvärmas konstant utan periodvis och när det då
behövde användas behövdes en snabb uppvärmning. Min tolkning är den att man då valde
bort stenmagasinet för att möjliggöra en snabbare uppvärmning om än kortvarig i samband
med rådsmöten, festligheter och andra tidsbegränsade aktiviteter. Terlau anser också att man
eldade med träkol i denna anläggning för att kunna elda och samtidigt ha stigarhålen öppna
och på så sätt få en ännu snabbare uppvärmning (Terlau 1984, s. 182ff).

Kontinuerlig drift för att hålla temperaturen var nödvändig för hypokausten och de
varmluftsugnar som konstruerades utan stenpackning, den enda varmluftsugn som jag hittat
som varit konstruerad utan stenpackning är det tidigare nämnda i rådhuset i Lüneburg (Terlau
1984, s. 183).

Om vi tar antalet varmluftsugnar som jag har hittat och använder de tidigare beräkningarna
från Aula Palatina i Trier och räknar på samma årsförbrukning, 2800 m3 för fem ugnar blir det
ca. 560 m3 ved i en årsförbrukning för en enskild ugn räknat på 12 månader. Om vi sedan
antar att uppvärmning behövdes under ca 8 månader av året i det undersökta området får vi en
summa av ca 373 m3 i årsförbrukning för en ugn.

Fyndmiljö

Antal:

Kloster &

Borgar &

Konvent

Slott

28

16

Rådhus

Bostad

Total

3

7

54

Tabell 1- Antal varmluftsugnar fördelade på fyndmiljö.

Som vi kan se i tabell 1 är det totala antalet återfunna varmluftsugnar eller rester efter
varmluftsugnar 54 stycken i det undersökta området, utspridda kronologiskt på en period på
ca 300 år mellan omkring 1200 och 1500. Dock i de fall som jag kunnat få en ordentlig
datering på anläggningarna har dessa haft en lång kontinuitet, som t.ex. anläggningarna i S:t
Olofs konvent där de första uppfördes under 1200-talets andra hälft och användes till slutet av
1300-tal då en ombyggnation skedde och nya uppfördes som sedan kom att användas fram till
reformationen och klostrets upphörande (Konsmar & Menander 2009, s. 13).
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Om vi då räknar med att antalet varmluftsugnar till stora delar var konstant i
undersökningsområdet under denna 300-årsperiod och räknar på en genomsnittlig
årsförbrukning på ca 373 m3 ved för en ugn blir den totala årsförbrukningen i det studerade
området 20 142 m3. I riksskogstaxeringen utförd av SLU har virkesförrådet per hektar
uppskattats i äldre skog. I Svealand och Götaland ligger denna siffra på ca. 250 m3 per hektar
(http://www-riksskogstaxeringen.slu.se/Resultat/Figurer/VFald.pdf 2010).
250 m3 multiplicerat med 80,5 hektar blir 20 125 m3. 80,5 hektar motsvarar 0,805 km2 som
måste avskogas för att hålla samtliga anläggningar i drift under 1 år. Det kan tilläggas att
staten Monaco har en yta på 1,95 km2 (www.ne.se 2010, sökord Monaco). Slår vi sedan ut
årsförbrukningen på 300 år får vi siffran 6 042 600 m3 ved som exklusivt gått till underhållet
av varmluftsanläggningarna. Detta motsvarar 24 200 hektar eller 242 km2 som avskogats
under en 300-årsperiod.
Detta låter kanske inte mycket, Skåne till exempel är till ytan 11 007 km2 (www.ne.se 2010,
sökord Skåne), men i de områden som dessa anläggningar användes bör det har varit en
märkbar påverkan på landskapet. S:t Olofs konvent med sina fyra varmluftsugnar, endast två i
drift samtidigt, måste under en period av omkring 250 år haft tillgång till 186 500 m3 ved
motsvarande 7,5 km2 en yta som är omkring dubbelt så stor som nutida Skänninge
(www.ne.se 2010, sökord Skänninge).

Lokalerna i undersökningsområdet som utrustades med varmluftsugnar ligger också
koncentrerade till mellersta och södra Sverige, Danmark och södra Finland. De exempel som
jag har tagit med från södra Östersjöområdet är endast med som referens då jag endast erhåliit
information om ett fåtal och därmed kan jag inte göra anspråk på någon representativitet från
detta område. Min poäng är att anläggningarna är koncentrerade till relativt litet område, som
man kan se på översiktskartan, som ligger inom de stora jordbruksområdena och på grund av
detta redan är kraftigt deforesterade.
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Figur 12 - Översiktskarta över fynd av varmluftsugnar. Cirklar samt ytor är kloster/konvent, romber är
borgar/slott, kvadrater representerar bostadshus, pentagoner är biskopshus, kors representerar rådhus.

Det årliga behovet för konventet var då 746 m3,motsvarande 3 hektar eller 30 000 m2, för sina
varmluftsugnar enbart. Det fanns ju även andra spisar eller ugnar samt annan verksamhet som
krävde ved, t.ex. järnframställning (Konsmar & Menander 2009, s. 23).

Det skall också tilläggas att mina uträkningar är ungefärliga och jag gör inga anspråk på att de
är exakta men när det gäller den översiktliga förbrukningen anser jag att en ungefärlig siffra är
godtagbar då syftet är att skapa en insikt i anläggningarnas bränsleförbrukning samt dess
inverkan på landskapet. Antalet varmluftsugnar är också de som jag till skrivande stund har
kunnat återfinna i litteratur samt databaser och jag gör alltså inga anspråk på att det skall vara
samtliga återfunna varmluftsugnar.

Med bakgrund i framförallt resursförbrukningen krävdes det med andra ord en stor tillgång till
skog och ved vilket endast kyrkan, kloster, konvent, förmögna privatpersoner och
kungamakten hade. Som jag också nämnt tidigare hade inte heller några andra grupper behov
av denna sorts uppvärmning då det endast var behövligt och lönsamt i större byggnader.
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Slutligen har man också arkeologiskt kunnat påvisa förekomsten av varmluftsugnar uppförda i
bostadshus (Terlau 1984, s. 182ff). Dessa måste då primärt ses som ett överflödsfenomen, i
borgarna, slotten och klostren fanns det uppenbara behov av effektiv uppvärmning även om
dessa avancerade uppvärmningssystem förmodligen också representerade status och makt. I
bostadshus avsett för en privat sfär bör varmluftsugnen ses som något som endast ett fåtal
privatpersoner hade möjlighet att uppföra, endast de som var verkligt bemedlade och
förmögna hade råd att utrusta sitt hem med en varmluftsugn och sedan kunna underhålla den.

30
25

Kloster och
konvent
Borgar och
slott
Rådhus

20
15
10

Bostad
5
0
Tabell 2 - Varmluftsugnar i det Nordeuropeiska området. Antalet avser platser där varmluftsugnar eller
rester efter sådana hittats. Notera, i detta diagram har jag slagit ihop biskopshusen med bostadshusen.

Resursförbrukning
Jag har nu poängterat och understrukit att dessa anläggningar krävde stora mängder bränsle
för att kunna hållas igång. Men de krävde ju också underhåll av skickliga hantverkare,
framför allt i uppbyggnadsfasen bör kostnaden ha varit stor för skickliga murare. De krävde
också en insats av resurser i form av arbetskraft, i de flesta fallen eldades anläggningen utifrån
och vi får väl anta att biskopen, borgherren, magistraten eller privatpersonen själv inte gav sig
ut och eldade eller underhöll eldningen eller för den delen högg veden eller fällde timret.

Hur kom det sig då att kyrkan, kloster, konvent, kungamakten och enstaka privatpersoner
hade dessa resurser? Hur såg samhället ut? Ett sätt att se det är att läsa lagarna som åtminstone
anger en önskebild om hur samhället skulle se ut men som kanske inte alltid visar det faktiska
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tillståndet. Däremot ger de oss tidens värderingar och mentalitet och ofta också situationen i
verkligheten genom de fall som tas upp i dokumenten (Nordberg 1997, s. 170).

När Magnus Eriksson påbörjade och sedermera instiftade landslagen under 1300-talets första
hälft var träldomen fortfarande tillåten juridiskt även om den rent praktiskt sällan utövades.
Istället hade samhället gått över till att avlöna arbetskraften, arrendebönderna var också de
skyddade i lag och var inte livegna som i Frankrike t.ex. där feodalsystemet var tillämpat fullt
ut. Även tjänstefolket var avlönat. Allmogen var, räcker det med att konstatera, alltså
förhållandevis gott skyddad i lag och var avlönad arbetskraft (Nordberg 1997, s. 179ff).
För att kunna hålla arbetskraft och ha tillgång till arbetskraft krävdes alltså betalningsmedel
och under 1300-tal var det silver i form av mark och penningar som gällde. Detta fick kyrkan,
kloster och konvent, kungar och andra herremän in genom främst skatter, handel, arrenden,
donationer (kyrka/kloster) och tullar. Det finns ett fåtal uppgifter bevarade från 1300-tal som
anger hur mycket som utbetalades i lön till vissa yrkesutövare, lika få källor finns det
bevarade kring vilka levnadskostnaderna var runt den här tiden. Det finns dock några, t.ex.
räkenskaperna från återuppförandet av Nyköpingshus som tog sin början 1365 (Nordberg
1997, s. 180f). Dessa kommer ligga till grund för kommande exempel på vilka resurser som
krävdes för att i slutändan kunna uppföra en varmluftsugn.

Husaby borg anses vara uppfört av biskop Brynolf Gerlaksson under dennes livstid (14781505). Som nämnts tidigare anses den från allra första början främst ha haft en representativ
funktion som bostad, måhända säker, åt biskopen (Schnell 2001, s. 92ff). Biskop Brynolf skall
också ha varit byggherre för byggnadsarbeten vid Läckö, Brunnsbo och Säckestad inom Skara
stift (Schnell 2001, s. 98).

Redan i valet av material finns det en markering av status gentemot omvärlden, biskop
Brynolf väljer sten. I en tid då det absolut allra vanligaste byggnadsmaterialet var trä, även för
frälset, valde biskopen att bygga Husaby i sten (Nordberg 1997, s. 182). Nu behövde han
materialet, sandsten såväl som timmer, och anlita arbetskraft för att bryta sten och fälla skog
och sedan också anlita stenhuggare för att preparera fram kvaderstenar ur sandstenen. Han
behövde anlita skickliga murare och till de fint huggna detaljerna kring fönster och portaler
oerhört skickliga stenhuggare (Schnell 2001, s. 104ff). Byggnadsarbetare vid den här tiden var
för övrigt de enda som fick betalt för tiden de arbetade, dag för dag, och inte som övriga för
hela uppdraget oavsett vilken tid det tog (Nordberg 1997, s. 180).
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För en skicklig murare kunde till exempel biskopen ha fått betala 12 örtugar om dagen vilket
motsvarade ungefär 96 penningar. För att jämföra detta med tidens kostnader så kostade t.ex
ett lamm mellan 20-24 penningar, en gris mellan 288-336 penningar och en ko/kviga/oxe på
ca 768 penningar. De genomsnittliga lönerna för hantverkare var dock lägre och låg mellan 8
och 24 penningar (Nordberg 1997, s. 180). Brynolf finansierade sina byggnationer genom
inkomsterna från stiftets egendomar men han var också förlänad Kållands, Kinne och
Skånings härad samt Skara stad vilket ytterligare spädde på inkomsterna (Schnell 2001, s.
100).

Biskopen hade alltså resurserna för att uppföra palatset i Husaby men frågan är, varför? Han
hade lika gärna kunnat nöja sig med att bygga i trä som de flesta andra inom frälset vid denna
tid men istället valde han att plöja ned mängder av sina och stiftets resurser och tillgångar på
att uppföra ett stort palats i sten. Kan det ha varit kopplat till en ideologi? En idé om hur en
medlem av det högsta frälset i riket skulle manifestera sin position?

Vi vet att Brynolf studerade vid universitetet i Rostock under 2 år och att han avlade examen
där 1470 (Schnell 2001, s. 99). Troligt är att han tog med sig tankar och idéer från sin
studietid med sig tillbaka till Sverige. Han var inte ensam om att ha rest ute i Europa och
studerat och tagit till sig influenser, bl.a. byggherren till Tynnelsö biskopshus tredje fas Kort
Rogge. Denne Rogge var samtida med biskop Brynolf och var liksom denne ansvarig för flera
byggnationer under sin livstid, han hade studerat 3 år i Leipzig och sedermera doktorerade
han i Perugia i Italien. Båda dessa herrar var söner till förmögna borgare och får antas ha tagit
intryck av sina resor och studier och tagit med dessa idéer tillbaka till sitt hemland (Schnell
2001, s. 109). Schnell anser att de båda byggherrarna inför renässansens byggnadsideal i
Sverige och att varmluftsugnen i Husaby såväl som den i Tynnelsö med tillhörande priveter
inomhus är representationer av detta (Schnell 2001, s. 104).

Jag är inte beredd att hålla med om att just dessa två fyndlämningar skulle representera ett
införande av ett renässansideal då både varmluftsugnen och priveten finns sedan 1200-tal och
allra minst från 1300-tal i Skandinavien som jag påvisat tidigare i texten. Allt tyder på att
varmluftsugnen var endast en liten del i de nya ideologier som infördes från och med
klostrens och konventens etablerande i de nordiska länderna under 1100- och 1200-tal och att
den sedan var ett viktigt yttre attribut för eliten inom det världsliga och kyrkliga frälset ända
fram till sent 1500-tal.
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En annan betydelse bör då de anläggningar som finns i klostermiljöer samt konvent
representera då dessa knappast primärt kan ha representerat status och ställning utan snarare
bör kopplas till det arbete som skulle utföras i utrymmena och därmed krävde en effektiv
uppvärmning, exempel på detta är utrymmet som tolkas som grovkök i S:t Olofs konvent
(Konsmar & Menander 2009, s. 23) eller konventsmatsalen i Marienburg (Fusch 1910, s. 95).

8.3 Klostrens betydelse i spridningen av varmluftsugnen och ideal
Det står klart att klostren förde med sig den antika hypokausten som konstruktion och teknik
in i Nordeuropa. Sedan sker en vidareutveckling, det finns indikationer på en varmluftsugn på
planerna över det aldrig uppförda klostret S:t Gallen. Äldsta daterbara lämningarna är från det
tidigare nämnda kejsarpalatset i Werla från 900-tal (Hertz 1975, s. 127; Terlau 1984, s. 184).
En intressant parallell till basilikan i Trier som också den har en kejserlig bakgrund och
utrustad med en antik hypokaust (Zahn 1991, s. 9f).

Klostren stod i Västeueropa för upprätthållandet och bevarandet av kunskap och ingående i
detta även teknik efter det västromerska rikets fall. Klostren kom att bli viktiga kulturbärare
då samhällsstrukturen upplöstes (Götlind 1988, s. 13f). Detta kan ses i kontrast mot klostrens
roll i Östrom där dessa kom att utvecklas i en fungerande samhällsstruktur och där de kunde
fokusera på teologiska studier och ett kontemplativt andligt liv. I öst intog klostren aldrig den
kulturbärande rollen på grund av de nämnda förutsättningarna (Götlind 1988, s.13f).

Klostren förde inte bara med sig varmluftsugnen, de förde även med sig andra innovationer
till Östersjö-området. Administration, bokhållning, kunskapen i läs- och skrivkonst var något
som följde med bl.a. cisterciensernas etablering i t.ex. Sverige och som var oerhört intressant
för den framväxande kungamakten (Götlind 1988, s. 132f). Götlind markerar dock att det
stora inflytande och påverkan som cistercienserna hade på den tekniska utvecklingen och dess
spridning ute på kontinenten inte verkar ha motsvarats i Skandinavien. Det finns enligt
Götlind inte material som stöder detta som det gör ute i Europa. Det viktigaste och mest
intressanta för kungamakten och de högre stånden verkar ha varit den kristna administrationen
och byråkratin (Götlind 1988, s. 133)

Vi vet också att några av de tidigaste dateringarna i Europa såväl som i Skandinavien av
varmluftsugnar kommer från två sekulära byggnader; kejsarpalatset i Werla och Kalundborg i
Danmark. Som tidigare nämnts är anläggningen i Werla daterad till tidigt 900-tal (Hertz 1975,
s. 127) och Kalundborg i Danmark är daterad till sent 1100-tal (Hertz 1975, s. 130f).
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Ett av de första klostren som anlades i Danmark var Esrom, ett tidigare Benediktinkloster
grundat omkring 1140, som övertogs av Cistercienserna 1153. Ytterligare ett tidigt kloster var
det i Loegum, också det ett Cistercienserkloster, grundat 1173 (Götlind 1988, s. 58ff). Båda
dessa kloster var utrustade med varmluftsanläggningar. I Loegum har arkeologer återfunnit
inte mindre än 3 stycken varmluftsugnar, som man tyvärr inte kunna tidsbestämma precist
utan dateringen sträcker sig från klostrets grundande till dess upplösande 1548 (Götlind 1988,
s. 58ff). I Esrom finns det en anläggning som daterats till 1400-tal på grund av strukturen den
står i, men det utesluts inte att tidigare anläggningar existerat (Hertz 1975, s. 129). I Loegum
återfann man också två latrinanläggningar som båda två var utrustade med vattenavlopp
(Götlind 1988, s. 60).

Om det var klostren som bevarade kunskapen om varmluftsugnen och hur man konstruerade
dem och sedan introducerade den i Norderuropa bör spridningen från klostervärlden till den
sekulära gått fort. Det jag tänker på är anläggningen i Kalundborg från sent 1100-tal (Hertz
1975, s. 130f). Denna är näst intill samtidig med de tidigaste anläggningarna funna i kloster i
Danmark. Hur kunde spridningen av denna teknik samt andra innovationer gå så snabbt? Då
måste vi återigen se till hur samhället var organiserat.

9. Slutdiskussion
Det medeltida samhället var inte strängt hierarkiskt uppordnat i en stor pyramid med kungen i
topp och allmogen i botten. Om samhället varit ordnat i stuprör hade aldrig innovationer
såsom varmluftsugnen, den kristna administrationen, bokhållning spridits lika fort som de
gjorde. Man bör snarare se det som att både det kyrkliga och världsliga frälset utgjorde en
hängränna, att de var ordnade och hade kontakter och relationer horisontellt mellan varandra.
Elitens politiska positioner, oavsett om de tillhörde den kyrkliga eller världsliga sfären, var
baserade till stor del på ett horisontalt nätverk i ett ömsesidigt släktskapssystem (Regner 2005,
s. 66f).

Översatt betyder det att individen var alltid orienterad inom olika släktskapsgrupperingar,
dessa släktskap överlappade varandra och var aldrig permanenta eller fast avgränsade.
Familjen definierades genom blodsband, giftermål och vänskapsförbund (Regner 2005, s.
66f).

Inom dessa ständigt föränderliga sociala nätverk spreds information och kunskap snabbt.
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Utbytet inom nätverken vill jag hävda var oerhört effektiv och skulle förklara det snabba
upptagandet av varmluftsugnen in i sekulära sammanhang. Klostren var ofta delar i dessa
nätverk då världsligt frälse ofta upplät mark till nyetablering av kloster eller utökning av
befintliga samt gav stora donationer till dem vilket ledde till att klostret bliv inlemmat i den
donerande familjens sociala nätverk (Regner 2005, s. 67). Det var naturligtvis personerna i
klostren som knöts till nätverken, de hade ju kvar de nätverk som de byggt upp under sitt liv
fram till att de anslöt sig till klostret. I många fall var det självklart abboten och hans
relationer och band som knöt klostret som enhet till olika sociala nätverk (Regner 2005, s.
71f).

Poängen är alltså att klostren inte var slutna enheter utan högst delaktiga i sociala nätverk.
Munkarna upprätthöll sina personliga vänskapsband i det närliggande samhället samtidigt
som de också skapade nära relationer till de familjer som donerade till klostret. Regner ser det
som troligt att munkarna rekryterades från samma frälsefamiljer som donerade till klostren
och att deras liv och uppgift i klostret präglades av sitt sociala ursprung. Klostret var därför en
produkt av det större, omgivande samhället (Regner 2005, s. 75).

Detta anser jag stöder en snabb spridning av de innovationer som klostren förde med sig. Det
glapp på omkring 30-50 år mellan det första klostrens etablering i Danmark till att vi har den
tidigast daterade varmluftsugnen i ett sekulärt sammanhang i Kalundborg kan, anser jag,
utgöra den period som det tog för klostren att inlemmas i det omgivande samhällets sociala
nätverk då de första klostren etablerades av munkar kommande utifrån Danmark. När klostren
sedan blivit inlemmade spreds deras kunskap snabbt inom eliten. En liknande utveckling bör
kunna observeras i de övriga områdena men i brist på dateringar är det svårt att påvisa.

9.1 Teknikens övergivande
Det yngsta evidenset på en varmluftsugn som jag har kunnat återfinna i mitt material är
daterat till sent 1500-tal. Det är från renässansslottet Troejborg som byggdes på order av Peter
Rantzau mellan 1580 och 1585 (Hertz 1975, s. 131). Efter detta årtal så har jag inte kunnat
återfinna några uppförda varmluftsugnar i arkeologiskt eller litterärt material, det finns dock
inget som utesluter att de som var byggda innan 1600 även användes framöver.

Vad beror försvinnandet på? Det kan kopplas till reformationen och upplösandet av klostren i
bl.a. Sverige och Danmark och att kunskapen då försvinner i och med dem. Man saknade helt
enkelt kompetensen att bygga nya. Klostren lades ned successivt och i snabb följd i både
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Danmark och Sverige. I Sverige läggs de flesta ned eller dras in till kronan från 1520- till
1540-tal och i Danmark generellt från 1540- till 1560-tal (Götlind 1988, s. 55ff samt 74ff). I
ett enskilt fall så upphör inte klosterverksamheten förrän 1580 och det är det danska
cistercienserklostret Sorø (Götlind 1988, s. 69). Det är mycket troligt att det skedde en stor
kunskapsförlust i samband med klostrens försvinnande, hur stor är dock svårt att uppskatta.

En bidragande orsak till att man överger tekniken är att ideologin förändras samt att nya
tekniker införs. Varför tror jag detta? Från och med 1400-tal så börjar renässansidealen att få
insteg i Skandinavien. Glimmingehus anses stå som symbol för dessa nya ideal, slottet
började uppföras 1499 av Jens Holgersen Ulftand och arkitekturen anses spegla renässansens
nya ideal (Schnell 2001, s. 104). Jag anser att det sker en förändring i mentalitet och ideologi
som gör varmluftsugnen omodern, om det är just i form av en renässansideologi kan dock
diskuteras. Renässansen är ett sentida begrepp myntat på 1800-talet men beskriver den strävan
som uppstod på 1500-talet att pånyttföda antikens konster och vetenskaper (www.ne.se,
sökord Renässans).

Även reformationen, dess effekter och införandet av den lutherska läran i det undersökta
området samt den allt starkare staten bör ha haft stora påverkningar på ideologin i t.ex.
Sverige och Danmark.

Anledningen till att jag lägger vikt på att det bör ha skett en skiftning i ideologi är att den
uppvärmningsteknik som gradvis ersätter varmluftsugnen i högre stånds-sammanhang inte på
något sätt är effektivare sett till uppvärmning eller bränsleförbrukning. Den nya
uppvärmningsanordning som blir ”inne” och status hos eliten och som sedermera ersätter
varmluftsugnen blir kakelugnen som rent tekniskt sett är ett steg bakåt i utvecklingen.
Den hade till skillnad från varmluftsugnen ingen värmeackumulerande effekt efter att
eldningen upphört, kontinuerlig eldning var nödvändig för att hålla temperaturen i ett rum, en
kakelugn klarade bara av att värma ett rum till skillnad från varmluftsugnen som kunde värma
ett flertal rum och bränsleförbrukningen var hög på grund av den kontinuerliga eldningen.
Mycket av värmeenergin gick till spillo då det bara fanns en rak rökkanal som gick direkt till
skorstenen (Majantie 1997, s. 15).

Det kan ha varit så att man såg kakelugnen som en återgång till antikens ideal då även
kakelugnen stammar från romerskt område från ca. 1:a århundradet e.Kr., ursprungligen så
utvecklades den från romerska krukmakares brännugnar. Men man upptäckte snart att de
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inmurade kärlen i ugnen hade en magasinerande effekt under eldning och ur detta så
utvecklades de första kakelugnarna (Majantie 1997, s. 14).

1500- och 1600-talskakelugnarna var precis som de tidigmedeltida konstruktionerna
biläggarugnar med enda skillnaden att kakelugn och öppen spis placerades i samma rum.
Tidigare hade ugnen eldats från ett intilliggande rum. Konstruktionen led alltså fortfarande av
hög bränsleåtgång, dålig värmeavgivning på grund av den raka rökkanalen ut i skorstenen
(Majantie 1997, s. 14).

Ytterligare en trolig anledning till varmluftsugnens tillbakagång är Hansans allt större
inflytande från och med 1200-tal. I alla de områden där hansan fick ett allt större inflytande
dyker de första kakelugnarna upp, t.ex. kom kakelugnen först till de städer i Norden som hade
kontakter med hansan och hansastäderna. Kakelugnen var en lyxvara få förunnade och fanns
endast hos ett fåtal kungliga slott, adelsgods och kloster under 1300- till 1400-tal. Under sent
1400-tal och 1500-tal blir de mer allmänna men är också fortsättningsvis en lyxvara då de var
dyra att anskaffa och reparera och för att det var dyrt att värma upp ett hus med dem på grund
av den höga bränsleåtgången (Majantie 1997, s. 20f).

Något som kan ha motiverat övergången ytterligare var möjligheten att dekorera kaklen med
motiv. Detta återkopplar till diskussionen om arkitekturen och dess betydelse i att upprätthålla
sociala strukturer och dess uppgift i att förmedla budskap om t.ex. social status, släktskap,
ställning etc (Regner 2005, s. 80). Under 1500-tal var populära motiv bl.a. romerska kejsare,
antika hjältar, olika allegorier och moraliserande scener. Religiösa motiv blev allt ovanligare
efter reformationen. Under andra hälften av 1500-tal blev också porträtt på historiska
personer, furstar och förnämliga personer populära precis som soldater och vapensköldar
(Majantie 1997, s. 19). Detta återkopplar också till renässansidealet.

Kakelugnen gav med andra ord större möjligheter att manifestera sin position och ställning
inom samhället än vad varmluftsugnen tillät. Mycket tydliga metaforer, allegorier och
berättelser kunde lätt framställas på kaklen och därmed fyllde kakelugnen en större roll som
social markör gentemot omvärlden.

Det är dessa orsaker och andledningar som jag kan se till att varmluftsugnen som teknik
överges. Faktorerna har definitivt varit samverkande, jag tror inte att någon av dem har enskilt
stått för att man övergett tekniken. Något som jag definitivt inte ser som en trolig anledning
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till försvinnandet är att tekniken skulle ha varit ineffektiv då jag kunnat påvisa att kakelugnen
som teknik snarare är underlägsen varmluftsugnen. Det dröjer ända till 1767 i Sverige innan
en kakelugn introduceras som är effektivare än varmluftsugnen när det gäller uppvärmning
och bränsleåtgång.

Det var på order av svenska regeringen som Carl Johan Cronstedt och Fabian Wrede
presenterade en konstruktion som var utrustad med flera rökkanaler inne i ugnen och som
därmed kunde lagra värme även efter att elden brunnit ut, detta gav naturligtvis en lägre
bränsleförbrukning. De fick uppdraget på grund av den hastigt krympande skogstillgången
(Majantie 1997, s. 15).

9.2. Besvarande av frågeställningar



Vilken relation har tekniken till den antika hypokausten?
Stammar varmluftsugnen från den antika tekniken?

Jag har klart kunnat påvisa att varmluftsugnen som teknik har sitt ursprung i den
antika hypokausten. I Nordeuropa har det sedan skett en vidareutveckling av tekniken
då värmemagasinet tillkommit som gjort tekniken avsevärt mer avancerad än
hypokausten.



Vilka typer av varmluftsugnar finns det?
Det finns en variation i konstruktion; nedsänkta, i huset, utanför huset,
varmluftsuppvärmning, stenluftuppvärmning etc.

Jag har i uppsatsen delat in varmluftsugnarna i huvudsak två typer: nedsänkt typ och
kammar-typ. Placeringen inuti eller utanför byggnaden och om de var utrustade med
stenmagasin eller inte var alldeles för ojämnt fördelat för att kunna säga att de
representerade några genomgående typer eller konstruktioner.



I vilka sammanhang återfinns varmluftsugnarna?
Finns de bara i ecklesiastiska sammanhang? Eller finns de också i sekulära?

Nej, de uppträder inte enbart i ecklesiastiska sammanhang. Jag har lyft fram flera
exempel på att varmluftsugnar uppförts i sekulära sammanhang.
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I vilken form av byggnader förekommer de?

De förekommer i kloster, konvent, borgar och slott, rådhus samt i viss mån
bostadshus. Representationen i rådhus samt i bostäder i borgerliga sammanhang bör
vara i större än vad som redovisas i denna uppsats.



Vilken verksamhet bedrevs i de utrymmen som värmdes av
varmluftsanläggningarna?

I kloster och konvent har jag kunnat knyta varmluftsugnar till följande verksamheter;
matsal, grovkök och sovsal. I slott och borgar har jag kunnat återfinna dem värmande
följande rum; samlingssal/riddarsal, skrivstuga samt gemak. I dessa fall rör det sig om
Husaby biskopsborg och Marienburg i nuvarande Polen. När det gäller rådhusen så har
jag tyvärr inte kunnat utröna exakt vilka rum värmdes av anläggningarna, i fallet med
Lüneburg bör det gå att ta reda på då anläggningen där är intakt. Det är alltså ett brett
spektra på vad varmluftsugnarna användes till att värma, allt från skrivstugor till
gemak.



Vad representerar de?
Representerar de status och prestige? Är det överflöd eller en nyttoanvändning som
speglas? Eller är det en kombination av de båda?

Det står klart att varmluftsugnar endast återfinns i sammanhang som kopplas till det
absoluta toppskiktet i samhället. Samtidigt som jag anser att den representerar social
status och befäster social struktur så bör det också ha varit det effektivaste sättet att
kunna värma upp stora stenbyggnader och luftmassor. Så dess betydelse är en
kombination av både nödvändighet och prestige.



Vem hade möjlighet, orsak och motiv att uppföra dessa anläggningar?

Endast eliten i samhället hade orsak, möjlighet samt motiv att uppföra varmluftsugnar.
Bränsleåtgången, resursåtgången samt den ideologiska laddningen gjorde att det
endast var kloster, konvent, mycket förmögna privatpersoner och kungamakten som
hade möjlighet och en anledning till att bygga dem.
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Varför övergavs tekniken?
Var det på grund av reformationen och klostrens och konventens försvinnande? På
grund av effektivare uppvärmningstekniker såsom kakelugnen? Ideologiskt skifte?

Jag anser mig kunna påvisa att reformationen och indragningen av kloster och konvent
till kronan medförde en kunskapsförlust och en förändring i ideologi då religionen och
religionsutövning också förändrades. Kunskapen om underhåll och nyuppförande av
varmluftsugnar kan helt enkelt ha försvunnit eller fallit i glömska. Det kan också bero
på grund av renässansens nya ideal som vinner insteg från och med 1500-tal.

Hansan spelade förmodligen också en stor roll då kakelugnen (som ersätter
varmluftsugnen som primär uppvärmningsteknik i högre stånds-sammanhang) först
uppträder i städer och områden som har stor och tidig kontakt med hansastäderna.
Kakelugnarna var ett effektivare sätt att förmedla sin ställning och förstärka sociala
strukturer. Dock var kakelugnen inte effektivare som uppvärmningsteknik. Det är
därför jag inte tror att det är på grund av att varmluftsugnen var underlägsen och
föråldrad som den försvann utan på grund av en ideologisk förändring där kakelugnen
passade bättre in i kombination med kunskapsförlust om varmluftugnarna som teknik i
samband med och efter reformationen.

10. Sammanfattning
Denna uppsats behandlar de medeltida varmluftsugnarna, även kallade hypokauster,
som utvecklas i Nordeuropa under tidig medeltid. Området som diskuteras är
avgränsat till Östersjö-området samt i tid till den huvudsakliga användningsperioden i
undersökningsområdet. Den medeltida varmluftsugnen har mer eller mindre varit
förbisedd under lång tid, den senaste forskning som gjorts utfördes av Iwar Andersson
på 1960-talet i Sverige och Johannes Hertz på 1970-talet i Danmark. Forskningen på
de medeltida varmluftsugnarna har alltsedan dess början på tidigt 1900-tal fokuserat
på konstruktionen och tekniken vilket inte leder till några vidare tolkningar annat än
om funktionen i sig. Detta tog jag till mig och försöker i uppsatsen sätta in
varmluftsugnen i dess samtida sammanhang och förhoppningsvis ge en bredare och
djupare tolkning av dem.

Materialet är baserat helt på litteratur, avhandlingar, uppsatser, utgrävningsrapporter
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samt böcker. Med bakgrund i en redogörelse för både den antika hypokaustens samt
den medeltida varmluftsugnens funktion och historik så för författaren en jämförande
diskussion om varmluftsugnens ursprung, vilka typer det finns, i vilka sammanhang de
återfinns i , vilka byggnader och aktiviteter som de kan relateras till, ifall de
representerar status och social ställning eller nödvändighet eller både och, vem som
hade råd och möjlighet att uppföra dem i relation till resursförbrukningen de krävde
samt slutligen varför tekniken överges.

Samtliga frågeställningar kan besvaras. Författaren kan se en tydlig relation till den
antika hypokausten och finner det högst osannolikt att den medeltida varmluftsugnen
inte skulle stamma ur den antika tekniken. Med litteraturen kan detta verifieras.
Huvudsakligen två typer av varmluftsugnar kan utläsas ur materialet men
konstruktionen har ofta varierat efter de lokala förutsättningarna. Varmluftsugnarna
har i kloster och konvent primärt värmt kök, sovsalar, matsalar samt skrivstugor. I
andra sammanhang har de värmt rådhus, gemak, samlingssalar och riddarsalar. De
återfinns uteslutande i högre stånds-sammanhang och i princip uteslutande i större
stenbyggnader. Tekniken överges troligen på grund av en förändrad ideologi inom det
högsta skiktet i samhället och ersätts av kakelugnen som på ett effektivare sätt kan
manifestera deras sociala position än varmluftsugnen. Kakelugnen blev dock inte en
effektivare uppvärmningsteknik än varmluftsugnen förrän sent 1700-tal.

11. Summary
This thesis examines the medieval hypocausts that evolve in northern Europe during
the early middle ages. The area discussed is geographically limited to the Baltic region
and chronologically to the time of usage in the area of inquiry which approximately is
from the introduction in the second half of the 12th century to the early 17th century.
The early medieval hypocaust has more or less been forgotten for a long period of
time, the most recent research performed in Sweden was by Iwar Andersson in the
1960’s and in Denmark by Johannes Hertz in the 1970’s. The research on the medieval
hypocaust has from the beginning in early 1900’s been focused on the construction
and technology in itself, separated from its context. A research that can only get you
so far to tell you about the actual function, a contextual approach is needed to get you
further. This was a point I reflected upon and based this thesis on. In the thesis I try to
put the technology and actual construction of the medieval hypocaust in its
contemporary context and in doing so hopefully provide a wider and deeper
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understanding of what they represented.

The material is solely based on literature such as dissertations, essays, archaeological
reports and other publications. Starting with an account of the classical or roman
hypocaust and a review of the medieval technique and function the author carries out a
comparative discussion regarding the medieval hypocaust’s origin, what types there
are of it, in which contexts they are found, which buildings and activities it can be
related to, if they represent status, social standing or necessity or perhaps both. The
author also discusses who would have had the means of constructing them in relation
to the consumption of resources and finally he discusses why the technique was
abandoned.

All questions formulated could be answered. The author could see a clear relation to
the classical hypocaust and finds it very unlikely, based on the literature and results,
that the medieval technique should not originate from the classical hypocaust. There
are mainly two types of medieval hypocausts that can be observed in the material but
it should be noted that the construction often has varied due to the prerequisites of the
local area. The medieval hypocaust has in cloisters and convents mainly been used to
heat kitchens, dormitories and writing halls. In other contexts they have heated city
halls, apartments, gathering halls and council halls. They are solely found in upper
class contexts and almost exclusively in larger stone buildings. The technique is
probably abandoned due to a change in ideology within the ruling classes, perhaps the
idea of the renaissance, and is replaced by the tile stove which more effectively can
manifest these new thoughts and their social standing due to the possibility of painting
the tiles with ideologically charged motifs and the more prominent visibility of the
actual stove. The reason for these conclusions is that the tile stove doesn’t become a
more efficient means for heating until the late 18th century and as such the medieval
hypocaust cannot have been replaced due to inferior technology. It was probably seen
as outdated and unfashionable, but not as to its efficiency but to the contemporary
ideology.
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Bilaga 1 – Index varmluftsugnar
Kloster och konvent
Sverige
 Skänninge – S:t Olofs konvent,
dominikaner.
 Vadstena – Vadstena kloster,
birgittiner.
 Ödeshög – Alvastra kloster,
cistercienser.
 Sigtuna – Julita kloster,
cistercienser.
 Skara – Varnhems kloster,
cistercienser.
 Enköping- Enköpings konvent,
franciskaner.
 Falköping – Gudhems kloster,
sedermera cistercienser.
 Mönsterås – Kronobäcks kloster,
johanniter.










Danmark
 Esrum – Esrum kloster,
cistercienser.
 Knardrup – Knardrup kloster,
cistercienser.
 Lögum – Lögum kloster,
cistercienser.
 Vitskoel – Vitskoel kloster,
cistercienser.
 Öm – Öm kloster, cistercienser.
 Ryd – Ryd kloster, cistercienser.
 Slagelse – Antvorskov kloster,
johanniter.







Kungahälla – Kungahälla konvent,
franciskaner.
Lödöse – Lödöse konvent,
dominikaner.
Nyköping – Nyköpings konvent,
franciskaner.
Sigtuna – Sigtuna konvent,
dominikaner.
Skara – Skara konvent,
dominikaner.
Visby – Solberga kloster,
cistercienser.
Västerås – Västerås konvent,
dominikaner.
Ystad – Ystad konvent,
franciskaner.

Maribo – Maribo kloster,
birgittiner.
Naestved – Naestved konvent,
franciskaner.
Stubber – Stubber kloster,
benedictiner.
Odense – Odense konvent,
franciskaner.
Odense – S:t Knuds kloster,
benedictiner.

Borgar och slott
Danmark
 Hald.
 Hammershus.
 Hindsgavl.
 Kalundborg.
 Pedersborg.
 Skarresholm.
 Troejborg.
 Toender.
 Tårnborg.

Sverige (Finland)
 Åbo.
 Tavastehus.
 Raseborg.
 Olofsborg.
 Uppsala ärkebiskopsborg.
 Husaby biskopsborg.

Polen
 Marienburg.
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Rådhus




Lüneburg (Tyskland).
Göttingen (Tyskland).
Reval (Estland).

Bostadshus
Sverige
 Vadstena biskopshus.
 Tynnelsö biskopshus.
Danmark
 Århus biskopshus.
 Kalundborg, hus i Praestegade.
 Hoeje Tostrup, borgarbostad.
Tyskland
 Lüneburg, borgarbostad.
 Lübeck, borgarbostad.
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