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VÄXTHUSET Att allt detta kan leva här, och nu? Fikon 
och oliver, trädens grenar böjs mot marken av den hägrande 
skörden. ’Kakelugnen’, säger mannen på bänken bredvid, ’den 
släpper värme långt efter att ugnarna slocknat och caféets 
portar låsts för dagen.’ Han fortsätter, ’förra månaden visade 
dom kamelior från England, vilka blommor va! Och har du kollat 
i kommoden där borta, i lådorna blommar sånna där Tidlösor 
som klarar sig helt utan vatten och jord!’

Caféet ändrar form efter årstid och väderlek. På vintern är 
gästerna oftast få och etagevåningen lagom stor. Då finns det gott 
om plats för både flanörer och akvarellkonstnärer i växthuset 
lummighet. När de stora turisthorderna börjar dyka upp har det 
ofta redan hunnit bli sommar. Växthuset har då öppnats upp 
mot den ljumma luften och landskapet utanför. Blir det ändå för 
mycket av det goda så kan kakelugnens trapphus öppnas och ge 
svalkande korsdrag genom växthuset. I skuggan av fruktlunden 
kan en kopp kaffe avnjutas. Framför entrén finns sittbänkar och 
odlingsbäddar. 

Septemberhimlen hänger tung över landskapet. 
Andedräktens moln faller mot marken.  
Ett solgult torn sträcker sig mot himlen –  
det ryker ur dess skorsten.

Ett nytt botaniskt museum har öppnat i trakten, 
prunkande växtlighet och konst från världens 
alla hörn möter dig i dörren. Blommande 
apelsinträd och doften av kanelbullar, 
kakelugnen välkomnar dig in. Du rör dess vägg 
och minner om sommarens solvarma klippor.

Det är långt till nästa sommar, i Kakelugnen 
finner svensken sin räddning!
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Höganäs “Arquitectos” 
China blue, Seagreen, Crystal 
Blue, Yellow, blanka och matta 
plattor, ljus u-formad fog,
197 x 197 x 6 mm

“Fjäll” 
Mörkgul, mörkblå, petrolium, 
turkos, mullvad, beige, grå.
Blanka och matta plattor, ljus u-
formad fog, 15 x 15 x 6 mm
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Lea Ceramiche “Slimtech 
Gouache.10 ” 
LIBECCIO 01 cold, Matt 
platta, mellangrå slät fog,  
223 x 154 x 3mm

Lea Ceramiche “Slimtech 
mauk ” 
SPINA Matt platta, 
ljus slät fog 
258 x 87 x 3mm
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MÖBLER OCH UTSTÄLLNING  Några av golvets 
plattor höjs upp och ger plats för odlingsbäddar, sittbänkar och 
podier. Hemliga lådor döljer sig bakom några kakelplattor och 
inbjuder den nyfikne. Här finns plats för säsongsplanteringar, 
frökapslar eller kanske konstobjekt. 

Golvet i växthuset kryper upp på den gamla muren. Indragna 
delar formar sittplatser längs fasaden. Vissa sektioner av muren 
har försänkta skåror i vilka konst kan placeras. Mot norr är 
muren breddad och inrymmer plantering som ramar in.

ODLINGSLÅDA
UTSTÄLLNINGS-

KOMMOD SITTBÄNK ODLINGSBÄNK

Bearbetning av  
befintlig mur
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Sektion

Principdiagram, trögheten i det keramiska 
materialet gör att kakelugnen lagrar värme 
och sprider den långsamt ut i växthuset

KAKELUGNEN  I ugnen sjuder det av liv. 
Från köket hörs slammer och skratt. Det bakas 
bullar och pizza till den hungrige. En våning upp 
tar du plats framför elden. Under trappan ligger 
travar med ved, spel och några filtar. Kanske blir 
det ett parti schack efter maten. Genom fönstret 
syns en akvarellmålare redo med fuktad pensel. 

Några barn springer hetsigt uppför trappan och 
dörren slår igen. Nyfiket följer du efter uppåt. 
Vilken utsikt, man ser ju ända bort till sjön! Solens 
strålar reflekteras mot den kakelklädda väggen. 
Kakelugnen ger inte bara värme och en fantastisk 
utkikspunkt utan blir också ett stabiliserande, 
konstruktivt element i det gamla växthuset. 

Barnen fnittrar och trär marshmallows på pinnar, 
här ska det grillas!

EN ELEGANT DAM   Böljande  valv, sobra 
fiskbensmönster eller kanske ärtigt schackrutigt? 
Kakel har sett dem alla. Dess historiemättade 
förflutna skapar spänning och dramatik. Finns det 
något kvar att undersöka kan man rent av undra. 
Hennes mångfald och slitstyrka ger oss löfte om 
mer. 

Ett klassiskt mönster blir upplöst, skalförskjutet 
och får nya grannar. En gammal toalettstol 
och kasserade plattor blir ett nytt vackert golv. 
Återvunnet spås bli hennes nästa giv. Lekfull 
estetik och grön teknik bereder väg för kaklets 
framtid.

Hansa keramik “Arc white”
Vit, polerad granitkeramik
På bänkytor och väggar, 
slät vit fog,
60 x 60 x 3 mm
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Höganäs “Arquitectos” 
China blue, blank väggplatta  
På kakelugnsvägg, slät vit fog,
197 x 197 x 6 mm

“Fjäll” 
Mörkblå, turkos, grå, beige
Blanka och matta plattor, ljus 
u-formad fog, 15 x 15 x 6 mm

“Fjäll” 
Vägg: mörkblå, turkos, petrolium, 
mörkgul. Golv: mörkblå
Blanka plattor, ljus u-formad fog, 
15 x 15 x 6 mm. Sätts upp till 2500 
mm på vägg, tak  och överliggande 
väggyta målas turkost

“Fjäll” 
Vägg: Mörkblå, turkos, mullvad, 
beige mörkblå, turkos, petrolium, 
mörkgul.  Blanka och matta plattor, 
ljus u-formad fog. Sätts som en 
gradient från mörk vid golv, till ljus 
vid tak.
 
Golv: mullvad
Blanka och matta plattor, ljus 
slät fog, 
15 x 15 x 6 mm.

“Iceberg” genom Konradssons kakel
Vit matt väggplatta, 
På väggar och sittbänk, slät vit fog,
330 x 970 mm

Atlas Concorde “Format”
Frostbeständig golvklinker, “Ecolabel” 
Två gråa nyanser i tre texturer; matt, fin-
slipad och med struktur, slät ljus, minimal 
fog, 600 x 1200 x 11 mm

Cerdisa “EC1 - Strutturratto”
Frostbeständigt golvklinker, City AN, 
slät ljus, minimal fog
600 x 1200 x 11 mm

Cerdisa “EC1 - Strutturratto”
Frostbeständigt golvklinker, City AN, slät 
ljus, minimal fog, 600 x 1200 x 11 mm

Cerdisa “EC1 - Naturale”
Frostbeständigt golvklinker, City AN och 
Barbican NE, slät ljus, minimal fog
100 x 600 x 11 mm

CC Höganäs “Arkitekt”
Ljust cremevit, matt och blank
Gul, matt
Monteras utvändigt på “Aquapanel” 
för frostbeständighet, ljus slät fog
97 x 297 x 6 mm

CC Höganäs “Arkitekt”
Ljust cremevit, matt och blank 
Vit, matt och blank
Gul, matt
Monteras utvändigt på “Aquapanel” 
för frostbeständighet, ljus slät fog
97 x 97 x 6 mm
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