
Kakelugnstillverkning i Tierp 

KERSTIN BERG 

" Hördu , sa pa ppa, du ska gå ut och hj älpa till a tt sä tta in i ugna rna. - J a, 

men pappa, när ska jag läsa läxan? - V i hå ller ju inte på lä ngre än ti ll halv 

sju på kvä ll en. Sen kan du läsa läxan . - Arbetstiden va r mellan sju på 

morgonen och halv sju på kvä llen ." 

Så ka n fa brikör G unna r Wickma n berä tta , li vfullt och sakkunnigt, både 
om arbetsförhå llanden och teknik vid ka keltillverkningen i C J W ickma ns 

kakelfa brik i T ierp. Fabriken byggdes 1894 av Gunna r Wickmans fa r , Carl 

J ohan Wickman, och till verkningen av kakelugna r bed revs där tills företage t 

lades ned i börj an a\" 1940-talet. Medan de stora fab rikerna i U ppsala eft er 

hand mekan ise rade sin tillverk ning, fo rtsa tte C J W ickmans fa brik a tt 

tilh-crka kakel efter de ga ml a hantYC rksmetoderna . Nä r till ve rkningen lades 

ned , ä ndrades ingenting av inredningen, och redskapen fi ck stå kva r som 

man lä mnade dem. 

U nder 1975 fi ck Upplandsmuseet tillfä ll e a tt förvä rva redskap , maskiner 

och inventari er från fa briken, liksom exempel på halvfabrikat och färdiga 

produkter. Fabriken ha r mä tts upp och fotografera ts , och äga ren, fabrikör 

Gunna r Wickman, har intervjuats . Eftersom lokalerna fa tt stå orörda och 

G unna r Wickman, som själv arbeta t i fa briken, kunna t ge utförliga uppgif

ter om tillve rkningen, ha r U pplandsmusee t kunna t samla in ett mycket 
fy lligt ma teri al, som belyse r hur kakeltillverkningen gick till i börj an av 

1900-ta let. Skå nska Cement AB ha r sedermera inköpt fabrikstomten och 

rivit fa briken . 

U ppländsk lervaruindustri 

De tjocka och lä ttillgängliga lager av röd- och gulbrännande ishavsleror, 

som förekommer i U ppland , har skapa t förutsä ttningar for en betydande 

lerva ruindustri . Den gul brännande leran var sä rskilt lämplig for tillverkning 
av ka kelugna r och i slutet av 1800-ta let och bö1j an av 1900-ta let fanns det 

fyra kakelfa briker i U ppsala: U psala- Ekeby AB, S:t Eriks lervarufabriker, 
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Bild I. Fabrikör Gu nnar 
\\'ickman intcn :juas a\· 

anikelfo rfa ttarcn. Foto 
Lars Gczelius 1975. C pp
lands fornminncsforcning 
(CFF). 

Boivies K akelfabrik och U ppsala K akelfabriks AB. De tre sena re uppgick 

sedan i Upsala-Ekeby AB. Tillverkningen vid S:t Eriks lervarufabriker var 

föremål för behandling i å rsboken Uppland år 197 l. 

Även i andra delar av Uppland utnyttj ades den gul brännande kakelleran. 

Gunnar Wickmans farfar, J ohan Petter Wickman, hade på 1860-talet 

grundat en mindre ka kelfabrik i Bro i södra delen av T ierps socken. Han var 

född i Tensta socken å r 1832 och blev ka kelugnsmakaregesäll i Gävle 1857 . 

H ans gesällbok ä r bevarad och av den framgår att ha n arbetade i Gävle och 

i Stockholm samt i Östersund, där han å r 1862 blev kakelugnsmaka rmästa

re. Några år senare flyttade han till Bro, dä r han ti llverkade kakelugna r, 

syltkrukor, blomkrukor och hushållskärl. Carl J ohan Wickman, som var 

hans äldste son och född 1865, lärde sig yrket av fadern . Vid 17 å rs å lder 

satte han upp sin förs ta kakelugn. 

När järnvägen kom 

När J ohan Petter Wickman dog 1893 , övertog Carl J ohan Wickma n verk

samheten och flyttade 1894 till det nya stationssamhället Tierp. " Förr \·ar 

cen trum i Gryttjom, men sen när järnvägen kom, blev centrum mer hä r (i 
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Bild 2. C. J. Wickmans kakclfabrik i Tierp. Den tegeltäckta d elen av byggnaden uppfördes å r 
1894. Där ligger ,·e rkstäderna och d en stora brännugnen med skorstenen till höger på bilden. 
Den ,·ä nstra skorstenen hör ti ll en b,·k- och baga rstuga. '\ågot a\· d e forsta åren på 1900-talct 
utökades fabri ken med magas in. krbod och lageru trymmen a\· trii. Foto La rs Gczcli us 1970. 
CFF. 

Tierp ). Då tyckte far att det var ingen ide att satsa på att vara kvar där" i 

Bro. Den nya fabriken byggdes vid Gävlevägen och i bostadshuset bredvid 

flyttade Carl Johan W ickman in , när han gifte sig samma år. Kakelfabriken 

var en av de första industrierna i Tierp , men den följd es snart av andra, som 

drogs dit av det goda affårsläget vid järnvägen. 

Adertonhundratalets senare del var en bra tid för kakelugnsmakare, och 

fab riker och verkstäder växte upp runt om i Sverige. K akelugnarna hade 
först nu riktigt slagit igenom och blivit va r mans egendom. Byggnadsverk

samheten var livlig och a ll a hus skulle förses med kakelugnar. Det var alltså 

i en gynnsam konjuktur, som C J Wickman valde att etablera sig i d en lill a 

industriorten Tierp , men den nye fabrikören hade ändå en del svårigheter i 

början. Bland annat var de nya ugna rna inte riktig t rätt inställda, och 

resultatet av de första bränningarna var det bara a tt köra på sophögen. 

"Han fi ck kla ra fabriken på växlar de första å ren. " 
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Bild :). Planrr. sek tio ner och fasader a\· h1<i1111ug;ncn . l . ppm;it n ing; Lars G,·zl'iius 1970. Ritn ing; 

Stig; Su ndberg;. CFF. 
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Bild 6. C. J. Wickman, i plommonstop , omgiven av a rbeta rna på fabriken. I bakre raden fr. v. 
Adolf Wickman, H ells tröm, Söderlund , Helge Andersson och Gunnar Wickman. I mellersta 
raden fr. v. Simon Lindwa ll , El is \Vickman , C . .J . Wickman, Fridolf Wickman och Axel 
\\·ickma n. I fors ta raden fr. ,._ Olle Prttcrsson. F.ch-in \\·ick man och '.Vl arti n \\·ickman. Foto 
omkring 1920. Originalet ti ll hö r Gunnar \\.i ckman. 

En samling lergökar 

C J Wickmans yngre bröder, Axel , Fridolf och Adolf, hade också lärt sig 

kakelugnsmakaryrket hos fad ern och de flyttade med till Tierp och arbetade 

i sin brors fabrik. Deras syster Anna gifte sig med en kakelugnsmakare, E P 

Johansson, som också arbetade i fabriken. Brödernas söner hjälpte till som 

ha ndräckning i fabriken och blev också med tiden kakelugnsmakare. " D en 

v\lickmanska släkten va r en samling lergökar" , säger Gunnar Wickma n. 

Den sammanlagda arbetsstyrkan i fabriken uppgick på 1920- och 1930-talet 

till omkring 15 man. När ve rksamheten var som störst sysselsatte fabriken 

20 man. Förutom kakelugnsmakarna , som formade kakel och satte kakelug

nar, a rbetade et t antal grova rbeta re i fabriken. De grävde lera , förarbetade 

leran , satte in och tog ut ur ugnarna , ka pade ved osv. Några unga pojkar var 

ha ndräckning och lärdes upp . Gunnar v\iickman, ha ns bror Elis och hans 

kusiner fick tidigt hjälpa till i arbetet. 

K a kelugnsmaka rna och a rbetarna hos \i\li ckman va r inte med i någon 

fackförening. " Gubbarna var inte så pigga på det for att dom var bröder. " 
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Vid ett tillfälle var d et en konflikt i Uppsala och i Tierp \·isste d e inte om d et 

uta n arbetade som Yanligt. Då fi ck C J W ickman ett bre\· frå n fackförening

en som framhöll , att " Wickman lär inte kunna driva med släkten i a lla sina 

dar, det måste bli en ä ndring" . Men " han höll priserna. Det var han 

tvungen till " . Formare och sättare fi ck betalt efter prislistor. A ll t Yar på 

ackord. De som gjorde kakel fick betalt en bestämd summa for va1je hundra

tal kakel som d e gjorde. Grovarbetarna fi ck däremot timpenning. Enligt 

avtal låg priserna i a lla fackfören inga r i Tierp l 0 % under priserna i 

Uppsala. När avtalen var kl a ra i Uppsala , fi ck Wickman en ny prislista 

genom E P .Johanssons bror, som arbetade vid S:t Eriks lcrYarufabriker. 

Tillverkningen 

Även om det förekom annan tillverkning vid C J Wickmans fabrik så var 

huvudprodukten ka kelugnar. Runda ka kelugnar var vanligas t och de ti ll

verkades i två storlekar, sådana med 27 och sådana med 30 tums diameter. 

Man tillverkad e också flata ka kelugnar, och de hade ofta en rikare utsmyck

ning, eftersom d e var avsedda for finare rum. 

Förutom tillverkningen av kaklet ombesörjde fab riken också uppsättning

en a\· kakelugna rna . Dt' f1 es ta kakelugnsmaka rna som arbetade på fabriken 

\·a r också sä ttare och de rt'Stt' omkring och sa tte upp kakelugnar. 

Arbete t med kakelugnar var säsongbetonat . Efter julhelgen började till

verkningen av kakel. D å var hela arbe tsstyrka n sysselsatt i fa briken . På elen 

tiden var aldrig några byggen igång under vintern, utan byggena på börja
d es tidigt på våren och sku lle vara avslutade på senhösten. Efter midsom

mar var man så lång t kommen att sättarna fick bö1ja med att sätta upp 

kakelugnarna. Kakelugnsmakarna var ivriga att komma iväg ut på bygge

na, for det var bättre betalt att sätta kakelugnar än att tillverka kakel, "så då 

var d et en dragkamp om vem som skulle ut först på jobben' '. De som blev 

kvar fortsatte i fabriken med bränning, g lasering och sortering. Man sorte

rade samman kakelugnar och packad e i lådor och skickade iväg ti ll sätta rna. 

V id jul ungefär var a lla kakelugna r sa tta och byggena kla ra, och sedan 

bö1jade man igen i fabriken med kakeltill verkningen . 

Tilh-crkningen a \· kakel innefattade fri ljanclc momen t: lcrtiik t, slamn ing 

och bea rbetning a \· lera n , formning av kaklen , en forsla briinning (skröj 

bränning eller rågoclsbränning), g laseri ng, e\'cntucll dekorering, en andra 

bränning (glattbränning) samt sorteri ng och packning . Maskiner användes 
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Bild 7. '.'ledrc verkstaden. Rakt fram a rbetsbä nk med formski,·a på ,·ilken bladkaklen fo rmades. 
Till höger hyllor dä r kaklen stä lldes på tork . På de undre hyllorna syns några kakclfo rmar. 
T ill ,·änstcr a rbe tsbänk och spa rkdri\·en drejski,·a. Fo to Lars Gezcl ius 1970. U FF. 

vid forbea rbetning av lera n och till malning av g lasyr och cha motte, men i 

övrig t skedde tillve rkningen helt fo r ha nd. 

Lertä kt 

C J Wickman a rrenderad e en lertä kt på Svan by bys a llmä nning, söd er om 

Tierps köping, och d ä r g rävde man upp lera som kördes till fabriken med 

häs t och vagn. Det övre lerskiktet va r j ä rnhaltig t och rödbrä nnande och d et 

a nvä ndes vid tillve rkningen av blomkrukor och hushå llskärl. U nder ytskik

tet låg den gulbrännande ka lkha ltiga kakell eran. 

Wickma n köpte också lera från U ppsa la, frå n Kungsängens K akel fa brik , 

AB Lergropen. U ppsala -l era n kunde a nvä ndas som d en va r, men Tierps-le-
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ran måste först slammas. Avsikten med sla mningen var a tt avlägsna kalk

stena r, som förekom rä tt rikligt i T ierps-lera n men inte i U ppsala-leran, och 

att befria leran från rötter och andra fas ta partikla r. Det gick så till a tt lera n 

blandades med vatten i en stor a pparat av trä och fick rinna genom f1 era 

så ll , varefter den leddes ned i en utomhusbassäng bredvid fabriken, dä r den 

fi ck stå över vintern. 

Bearbetning av lera n 

Lera n lagrades i lerboden. Dä rifrå n kördes den på en skottkärra, " ra lla kä r

ra'', in i kranrummet, där den lades i blöt i en fördjupni ng i golvet. En viss 

mängd sand och mald chamotte blandades i. Om man tog lera på ett nytt 

ställe mås te man först göra prov för att få fram den rät ta bla ndningen. Efter 

att ha blöttnats upp över na tten , fi ck leran gå igenom " lerkranen", en 

rektangulär låda med roterande knivar på en axel, där leran skars och 

bearbetades för a tt man skulle få bort luftblåsor och för a tt leran skulle få en 

j ämn och bra konsistens. Nä r lera n hade gått igenom lerkranen två gånger, 

tog ma n en klump lera , en " kra n bit", så stor som man kunde bära och bar 

den till verkstaden. 

Formning av kakel 

I verkstaden bearbetade formaren kra nbiten, skar igenom den med skä rtrå

den, tryckte till luftblåsor med fingrarna och "satte upp stösseln". Detta 

innebar a tt man på en bräda formade leran så a tt den lämpade sig för 

tillskärning av ä mnen till kakelb lad. Stösseln skulle ha samma längd och 
bredd som ett kakel. Höj den kunde variera. Man hade trästickor, "stös

sel-stickor" , som var lika tjocka som kakelbladen skulle bli och sådana 

travade man upp på båda sidor om stösseln . Det brukade vara c:a 20 

stickor. Leran slätades till med en j ä rnsickling, och sedan ska r ma n med 

skärtråden längs stickorna så at t man fick skivor av lera, som hade samma 

storlek och tjocklek som de blivande kaklen. En sådan lerskiva (lerblad) 

lades i en kakelform av gips, som placerades på formskivan, en rörl ig, 

rektangulär träskiva, som satt fast i arbetsbä nken. Man lade lerbladet i 

underdelen av formen och lade på en ru lle med lera runt kanterna till "s teg" 

eller " rump" på kaklet . Rumpet är den utskjutande list som ger kaklet faste 

vid det inre murverket i kakelugnf'n. M a n lade på de lösa sidostyckena på 

fo rmen och fo rmade rumpet. Sedan spände ma n en läderrem " hängsle" 

run t kakelformen och lade på en ram och skrapade längs insidan på rumpet 
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Bild 8. Kakelform for 
blad kakel. Foto Sven 
Ö sterberg 1975. Upp

landsmuseet. 

Bild <l. l\. akclfonnarcns a rbetsp la ts i nedre 1-crks taclt-n. På f(>rms ki1·an i m itten li gger en kakel

form for plana kakel med ram och liiderrcm. hiingslc. spiind runt f<irmrn. l. iings t till 1·ii ns tcr 
rn kakelf<>rm frir runda ka kel. brcd1·id den ett runt kakel på kakrlkilar och några pås lagarc-. 
Till hiigcr om rormski1·an en fli sa och en kringslagare. I Ö\Tt' hiigra hörnet syns några s tiissel
s tickor. Cndt-r arhctshiinkcn flisor. Foto I. ars Gczclius 1970. C FF. 
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för att få det slätt. På detta sätt fyllde formaren sex kakelformar. Sedan tog 

han isär den första formen och tog ut kaklet och lade det på en hylla för att 

torka. Om det var ett runt kakel lades det på kakelkilar för att hålla formen, 

var det ett plant kakel lades det på ett gammalt plant kakel. Efter ett par 

dagar tog man ned kaklet igen och lade det på en " flisa'', en stenskiva som 

var formad efter kaklet, antingen rund eller plan. M ed en " påslagare" och 

en " kringslagare" av trä slog man på kaklet med flis an som underlag för a tt 

justera dess form. Leran slog sig alltid något och förändrade form, när den 

torkade. När kaklen blivit litet hårdare, ställdes de på kant på hyllorna i 

verkstaden. Behandligen med påslagare, kringslagare och flisa upprepades 

ett par gånger medan kaklet torkade, vi lket brukade ta ett par veckor. 

Gunnar Wickman berättar om en kakelugnsmakare som gick och söp sig full 

- "gesäller tyckte ofta om starkvaror" - och glömde bort kaklen som stod 

på tork, så man fi ck slänga allihop. 

Formning av "s tyckbitar'', dvs gesimser, fris er, krön osv. gick till på 

motsvarande sätt. K aklet formades i gipsformar, men det krävdes större 

skicklighet att få de stora lerbladen att följa formen och att forma och fasta 
rumpet, vilket mås te ske mera på fri hand. Det var också svårare att få de 

stora bitarna att torka j ämnt. Man fick passa noga och lägga små tyngder på 

bitarna, när de ville slå sig. 

Det ansågs litet finare a tt vara styckbitsformare än att vara kakelformare. 

" De var liksom lite förnämare. De hälsa ju i regel på varann, men ... "En 

sorts stora styck bitar med dekor i relief kallades " knoppollar" . "Kärt barn 

har många namn", säger Gunnar Wickman. 

Skröj bränning 

De råa formade kaklen brändes en första gång, skröjbrändes eller rågods

brändes, innan de glaserades. M er om detta nedan under bränning. 

Glasering 

De skröjbrända kaklen glaserades i glasyrrummet en trappa upp . C J 
Wickman skötte själv glaseringen så länge han orkade. Det gick så till att 

han först doppade kaklet i en balja med va tten och sedan höll det över 

balj an med glasyr, medan ha n tog glasyr i en skopa och hällde längs kanten 

på kaklet två gånger så att glasyren rann ned över kaklets yta . Sedan räckte 

han över det glaserade kaklet till en av pojkarna som stod bred vid vid 

82 



Bilderna l 0 och I I. 
G ulglascrat friskakel, 
framsida och baksida. 
Foto Sven Österberg 1975. 
Uppla ndsrnuseet. 

skra plåd an och skra pade bort överflödig glasyr från kanterna på kaklet med 

en kniv och en liten borste. 

Glasyren innehöll bly, och blyfö rgiftning var en ganska vanlig yrkessjuk

dom för glasera re. Gunnar Wickma n berä tta r, a tt fad ern var å lagd a tt 

använda ansiktsmask och d et gjord e han också, men pojka rna som stod 

bredvid had e a ldrig något skydd. 

Wickmans tillverkad e sjä lva sin glasyr. Det var ett av de viktigaste 

momenten i ka keltillverkningen , eftersom det ä r g lasyren som avgör kakel

ugna rnas utseende och kvalitet. Glasyren ska ll vara j ä mn och täcka nde och 

inte krakelera, och d en ska ll ha en fin glans. Glasyrrecep ten eller glasyrför

sa tserna var kakelugnsmaka rnas yrkeshemlighet. I J ohan Petter Wickma ns 

bevarad e gesällbok stå r glasyrförsatser till olika glasyrer upptecknad e, och 

83 



Bild 12. G lasering av kakel på Uppsa la- Ekcby AB på 1910-talc t. T ill höger glascra rc som 
hä ll er glasyr ö\·e r kaklen , till ,·iinstcr skrapas ÖYerflödig glasyr bort. Foto ur s,-cnsk 111dus tn 

i ord och bild . Gö teborg 19 19. 

C a rl Joha n Wickman har också samla t och uppteckn a t et t anta l recept , 

ibland med uppgift om va rifrån han få tt d em . Den va nligas te glasy ren \·a r 

d en vita tennglasyren, och Wickmans tilh·erkad e näs ta n ba ra vita kakelug

na r. Såd ana kakelugnar va r d e vanligas te i slu te t av 1800- ta let och i bö1j a n 

av 1900-ta let. 

Tillverkningen av vit tennglasy r tillgick så a tt tenn och bly smä ltes 

till sammans under omrörning. M eta llerna ox iderad es och ingick kemiska 

föreninga r med till sa tt kaolin , sa lt , borax och holsteinsand. Bla ndningen 

smä ltes i glasyrugnen och kyldes sed an av med va tten, så at t den blev till 

g råvita klumpa r. Dessa grovkrossad es och ma ldes , fö rst i cha mottekva rnen , 

sed an i glasyrkva rnen . Glasy rkva rnen var en stor ro terande j ärntrumma, 

invä ndig t klädd med konststenspla ttor och fy lld med runda s tena r , som 

malde glasy ren till mj öl. K \·a rnen hade kö pts a\· Ca rl .Johan \Vickma n frå n 

Tyskl and och ka ll as enlig t en be\·a rad broschyr: Meisscn H artporzcll an 

T rommclm i.ihle. Den finm ald a g lasy ren s ik tades sedan i fi na sik tar och 

blandad es ut med vatten. 
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Bild 13. K ra nru mmet. 
Till ,·ä nstcr glasyrharnen. 
till höger lerkranen. Foto 
Lars Gezcl ius 1970. CFF. 

Dekorering 

En del kakel prydd es med d ekor, som målad es på den fukt ad e glasyren 

inna n ka kl et bränd es andra gå ngen . Wickmans had e inte någon fa st an

stä lld d ekormåla re, men en kringresand e tysk måla re, som hette Emil 

Possecher , brukade komma och dekorera kakl en , som samla ts i må la rrum

met. H a n fo r runt och a rbetad e på mindre kakel fa briker och brukad e s ta nna 

en ell er ett par veckor , beroende på hur stor efterfrågan d et var på d ekorera

d e kakelugnar. H an va r ski cklig och må lade sna bbt, på fri ha nd eller med 

mall , mes t blomster- och väx tmotiv i läckra pas tell fä rger . För sitt arbete fi ck 

han bra beta lt, tyckte G unna r Wickma n. H a n fi ck 600 kronor for nio d aga rs 

arbete, men ha n tog ut d et mes ta under tiden och had e inte mycket a tt 

fo rdra, nä r ha n res te. T id, ·is ,·a r också andra må la re Yerksamma Yid fa bri

ken . U psa la-Ekcby lå nade tex en gå ng ut en av sin a d ekora törer. 

Brä nning 

När man till verka t ett tillräcklig t a nta l kakel for a tt fyll a ugnen , va r d et dags 

a tt brä nna. Man brä nd e råa och g lase rade kakel samtidig t i samma ugn , så 

a tt d et bl e,· hä lfte n fä rdig hrä nt och hä lften skröjbrä nt fo r a t t "få å terväx t", 

d vs ka kel a tt a rbe ta med fo rtl öpa nde. Det gick åt mycket ved vid brä nning

en . Det skull e ,·a ra klm·cn gram-ed som bra nn med stora lågo r. M an travade 

upp ,·ed ru n t ugnen och ba r \"Cd uppfö r tra ppa n till öv re ugnen på en s to r 

två ma nsbå r. Sed an bö rj ad e a rbetet med a tt sä tta in i ugna rna . Wickma ns 
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ugn var en rundugn i två våningar. I den nedre ugnen fanns det plats för 5! 

varv kakel och i den övre ugnen för 6 varv. Kaklen ställdes på högkant och 

mellan kakelvarven lades "plåtar ' ', plattor ;iv lergods. Ytterst hade man 

gamla kasserade kakel som skyddskakel. Man började med att sätta kakel 

runt ugnens väggar, "rundeln ''. Sedan satte man kakel i fyra cirkelsegment 

med skyddskakel runt om för att skydda mot elden. Man satte ett segment i 

taget för att kunna komma åt att stå på stegen och trava kakel ända upp till 

taket. Det var ett drygt arbete att fylla ugnarna, och man måste handskas 

mycket försiktigt med kaklen , särskilt med dem som var glaserade, så att 

man inte kom åt och skadade den mjöliga torra glasyren. 

När det var god efterfrågan på kakel brukade man bränna var fjortonde 

dag, men ofta blev det bara en gång i månaden. Särskilt under sena re år, när 

efterfrågan på kakel inte var så stor, fick man fy lla på i ugnen med blomkru

kor och hushållskeramik. 

I titthålen runt ugnen satte man prover, s. k. segerkäglor, som utvisade 

temperaturen i ugnen och "dockor" eller " speglar" som visade när glasyren 

var fård ig och blivit blank. Segerkäglorna köpte man från Tyskland. 

När kaklet var insatt började man elda litet försiktigt i de fyra eldkasten 

runt nedre ugnen , "smygelda" kallade man det. När ugnen började bli het 

eldade man kraftiga re. Efter ungefår ett dygn slutade man elda i nedre 

ugnen och började i stä ll et elda i eldkasten runt övre ugnen som nu också 

blivit het. Medan man eldade höll man ögonen på scgerkäglorna i titthålen , 

som gav besked om temperaturen. När ugnstemperaturen var 900 grader 

sjönk den ena käglan, "tian' ', ihop. Det gällde att elda jämnt i a lla eldkas

ten, så a tt temperaturen blev densamma i hela ugnen. Den andra käglan , 

"nian'', som svarade mot en temperatur av 930 grader, skulle sjunka ihop 

samtidigt på a lla sidor av ugnen. För att se om glasyren var blank, öppnade 

man ett av titthålen och tog med en järnstång ut dockan i en liten burk av 

lera. När proverna var klara, slutade man att elda. Bränningen tog ungefår 

ett och ett halvt dygn. Man tände på i nedre ugnen vid 6--7-tiden på 

morgonen, och vid midnatt nästa dygn var man klar. Gunnar Wickman 

berättar: " När man var i de bästa åren, så hände det att man var uppe hela 

tiden , men man var litet duven nästa dag''. 

Efter bränningen fick ugnen stå och svalna långsamt. Efter någon dag 

öppnade man ett hål och släppte in luft , så att ugnen långsamt kyldes av. 

Man fick inte ha för bråttom, för då kunde godset spricka. Efter några dygn 
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Bilderna 14- 16. Relief
ornerade kakel till ve rkad es 
på fabriken. 14 = bladkakel, 
15=undersims eller fots ims, 
16= h ön. Foto Sven Öster
berg 1975. U pplandsmuseet. 
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Bild erna 1 7-21. Ka kel från 
fabr iken med handmå lad 
deko r utford a ,· Emil Possc
chcr. l 7=fris , 18=ö,-c rsims. 
19= und crsims, 20=hörn
kakcl, " ka kclcckcn ... 21 = 
blad ka kel. Foto SH·n O stcr
hcrg 1975. Upplandsmuscc t. 
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vidtog arbetet att ta ut ur ugnen. De skröjbrä nda kaklen lades i glasyr

rummet för att glaseras, och de fårdiga kaklen bars till sorterrummet. 

Sortering 

Den vita glasyren hade ibland litet olika nyans, och det gällde att sortera 

ihop kakel som passade i fårg till en kakelugn. Man satte ett kakel på 

sorteringsbänken och sorterade efter det, tills man fi ck tillräckligt må nga 
varv med bladkakel och simsverk, fris och eventuellt andra prydnader. Det 

sorterade kaklet lagrades i magasinet eller packades i lådor och skickades 

iväg till beställare. 

Kaklet sorterades också efter kvalitet. Det fanns bästa, ordinär och ut

skott eller första, andra och tredje sort. Men det blev all tid någon liten 

skavank i glasyren , så första sort förekom aldrig, säger Gunnar Wickman, 

man sålde bara ordinär och utskott. 

Det var ansträngande för ögonen att sortera det blanka, vita kaklet. Man 

kunde bara sortera på förmiddagarna , på eftermiddagarna föll ljuset direkt 

in i sorterrummet. 

Försäljning 

C J Wickmans kakelfabrik sålde till byggmästare och stora företag, som 

beställde kakelugnar till sina byggen, och till kunder, som kom till fabriken 

och beställde någon enstaka kakelugn. I det senare fallet kom kunderna ofta 
och hämtade kakelugnen med häst och vagn. I regel packades emellertid 

kakelugnarna i lådor och fraktades per järnväg till bestämmelseorten. 

Betalning skedde enligt en tryckt prislista, som angav priser både för 

kakel av olika slag och för kompletta kakelugnar. 

Gunnar Wickman berättar: " Folk kom hit och köpte. - Jag skall ha en 

kakelugn. - J a, hur högt har du i tak då? - Det här var samtalet. - Ja , j ag 

ha r två och sextio. - Ja , står ha n i hörn? - .Ja, det gö r ha n. Han skulle vara 

rund och han stå r i hörn och så är det två och sextio högt. - Ja, hördu, då 

kan du lämpligen ta fem skift, men du ka n också få pla ts med fem skift och 

mittelband på din höjd. Fast tar du mittelband så får du mindre skillnad 

mellan kakelugnen och taket. - Ja, det var resonemanget. Och så kom det 

en och skulle ha en flat. - Ja , hördudu , ska du ha den stå på fri vägg eller 

ska du ha den stå i hörn? - Ja, han står på fri vägg. - J a, hur högt ha r du i 
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Bild 22. Scgcrkiiglor som miitcr tempera ture n i 
ugnen. Den , ·ii nstra sjun ker ihop , ·id ~ lOO grader. 
den högra ,-id 'l'.lO grader. Foto Sn'n Ö sterberg 
19/'i. U pplandsm usee t. 

ta k? Vill du ha vanlig bredd , 3! gånger 2, a lltså tre och ett ha lvt kakel på 

fra msida n och två kakel djupt.Ja, ska du ha andra sort eller ska du ha tredje 

sort? - J a, hördu , vad är det for skillnad ? - Ja , det ä r ju fina re kakel, det ä r 

lite mera skavanker på tredj e so rt. - J aha, j a, j ag ta r vä l andra , fo r j ag skall 

ha den i finrumm et- Hördu , nä r kan j ag få den sa tt? - J a , ha r du 

brå ttom? - J a, j ag ville haft den som till pings t. - J a, vi ka n väl ta den då 

och då . Du kan ju komma och hä mta den med häs tskjuts , du ha r ju häs t. 

O ch ta en skaplig vagn då , så vi ka n packa den på vagnen, O ch så for ha n 

och hä mta . O ch då kommer sä tta rn på torsdag och så sä tter han upp den på 

torsdag, fredag, lördag, J a , och sedan skickade man räkning . Så __ gick det till 

och ibla nd så: J a, hördu , j ag kan beta la sä ttning på en gång, Så en del 

betalde både kakelugn och sä ttning, nä r det gjordes upp , O ch en del blev 

det inkasso på, också, De glömde bort a tt beta la." 
Bland C J Wickmans största kunder va r Stora K opparbergs AB, som 

köpte kakelugnar till sina gå rdar i Tierp och tra kten däromkring. Fra mför 

allt så lde fa briken kakelugna r till norra U ppland och G äs trikland, " I U pp

sala fa nns det fyra kakelfa briker, så dä r va r det fullt. " Konkurrenter fa nns 

också i Sala och i H edesunda , men i Gävle fa nns det ingen kakelfabrik och 

di t så lde Wickman må nga kakelugna r. I övrigt sålde man till Skutskär, 

T obo, Örbyhus, Lövs ta bruk, Älvkarleö, Strömsberg, M ehedeby, Hå llnäs, 

Ö stervå la, Stockholm osv, En del kakelugnar så ldes också uppå t landet till 

Dalarna och till Gunnarn i Lappla nd, Det var en miss ionspas tor från 

Vess la nd , som fl yttade till G unna rn , och han för medlade bes tä llningar på 

en del kakelugnar från Wickma ns, 
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13ild :2 '.l. l\.ak"lup;n i Gunnar \\·i .. kn1 a ns bos tad . 
D1·n :ir liksorn , ·as<'rna p<°1 ll\·lhn tilh-nbck i 
fahrik<'n . F<> to I .ars G n l'i ius I <170 . L. FF. 

Wickmans köpte också kakelugna r från andra fabrikanter fo r sina kun

ders räkning och ombesö1jde uppsä ttning av dem . K a kel köptes från G psa

la- Ekcby samt frå n Kungsängens kakclfabrik och Boi,·ics Kakcl fab rik , me

d a n de fanns h a r. \\' ickmans had e ingen guldugn , och fo rgyllda kakelugna r 

och kakelugna r med rika re o rnering köpte man , när kunderna önskade 

såd ana . Även en del enkla re ka kelugnar köptes frå n U psa la-Ekeby, när man 

inte hade på lager eller inte hann bränna, men d et va r mes t under de senare 

å ren , nä r kakeltilh-erkningen vid fabriken så små ningom upphörde. 

C entralvä rmen slog ut kakelugnarna 

På 1920-ta let bö1j ade centralvä rmen m er och mer trä nga undan kakelug

na rna, och d et blev s\·å ra tider fo r kakclugnsmaka rna . J\ntalct kakelfabriker 

i Sverige sjönk, och på Wickmans fab rik blcY d et lä ngre och längre mellan 
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bestä llningarna av kakelugna r. För a tt över huvud tage t kunna fylla ugnar

na , så a tt man kunde brä nna , måste ma n till ve rka mer blomkrukor och 

hushå ll skeramik. Detta hade a lltid va rit en del av produktionen men ba ra 

en bisak, "som mellanlägg", och va r inte lika lönsamt som kakeltillverk

nmgen. 

Omläggningen av produktionen föranledde vissa förä ndringar i fråga om 

fa brikens utrustning. I börj an av 1930-ta let köpte C J Wickman två motor

drivna dre jskiYor, som insta ll erades, en i va rj e ve rkstad , med an två fo rmski

vor för kakel togs bort. M an satsade på mer mekaniserad tillve rkning av 

blomkrukor, som form ades i gipsform a r på den motordrivna drej skiva n, och 

på större till ve rkning av drej ade sy ltkrukor. Gunna r Wickman berä tta r: 

"J aså , har ni bö1j a t med b lomkrukor nu , sa de på U psa la-Ekeby. J a, vi 

mås te vä l det, sa vi. J a , det ä r inge t vidare, sa dom, för trädgå rdsmästa rna 

vill ha minst å tta månaders kredit , och en del av d om ä r ryslig t svå ra a tt få 

a tt beta la , så det lä r ni inte bli förmögna på" . 

År 1936 dog C J Wickman, och Gunnar och Elis Wickman övertog 

fabriken . Större delen av övre verkstan och ha lva nedre verkstan ägnades nu 

å t kera mik tillve rkning. Stordriften och mekaniseringen inom kakel- och 

blomkrukstillve rkningen på andra fa briker, frä mst U psa la-Ekeby, gjorde 

det svå rt fö r Wickmans fa brik a tt fort sä tta tillverkningen i hantve rksmässig 

ska la. Det gick in te a tt konkurrera om de a llt fårre bes tä llninga rna på 

kakelugna r. Mot slutet köptes a ll kakel frå n U psa la-Ekeby. Gunna r W ick

man ÖYe rgick till at t sä lj a byggnadsma teria l och kakelpla ttor frå n U psa

la-Ekeby och andra fabriker. T illverkningen i fa briken upphörde hel t i 

börj an av 1940-ta let. Stora K opparberg AB fort sa tte dock att köpa ka kelug

na r genom G unnar Wickma n till sina byggnader i Söderfo rs ända in på 

1950-ta let. 
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