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Den evigt unga kakelplattan firar 8000 år 
 
Den 23 februari firar kakelplattan, ett av världens äldsta och mest älskade 
byggnadsmaterial 8000 år. I Norden har kakel och klinker främst använts i kök, 
badrum och liknande. Men med ny teknik kan den miljövänliga keramiken nu ta i 
stort sett vilken skepnad som helst och ersätta både ömtåliga trägolv och känslig 
natursten. 
 
”Keramiken har alltid haft otroliga egenskaper som att den inte brinner, möglar eller missfärgas av 
solens UV-strålar eller vätskor. Men även om kakelplattan är en gammal uppfinning så händer det 
otroligt mycket spännande hela tiden. Idag kan vi imitera utseendet och känslan från i princip 
vilket material som helst. Ett ’trägolv’ av klinker klarar husdjur, klackskor och lekande barn utan 
minsta skråma”, säger Ralf Jerad som är vd på Byggkeramikrådet. 
 
I fjol instiftades den 23 februari till Kakelplattans dag av Byggkeramikrådet för att sprida kunskap 
om kakel och klinker. I år tar man det ett steg till och firar kakelplattans födelsedag.  
 
”Vi kan ju inte veta att kakelplattan fyller 8000 år just i år. Men vi vet att dekorativt kakel har 
hittats i utgrävningar som är många tusen år. Och de äldsta formerna av keramik som har hittats är 
över 25 000 år. Därför vill vi nu fira kakelplattans spännande historia – och vad passar då bättre 
än att göra Kakelplattans dag till en födelsedag?”. 
 
 
För mer info, kontakta: 
 
Ralf Jerad, vd Byggkeramikrådet, vd, 070-556 44 00, ralf@bkr.se 
 
Katarina Silfverswärd Wintzell, Kommunikation & marknad, 08-556 982 42, katarina@bkr.se 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Byggkeramikrådet 
Byggkeramikrådet bildades 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening (PER) och Kakelföreningen 
(KAF) för att främja en god användning av ett av världens äldsta byggmaterial. BKR ska leda den tekniska 
utvecklingen och ta tillvara kunskapen från entreprenörer och leverantörer inom det byggkeramiska 
området. Vår roll är också att agera rådgivare och expert när det gäller användandet av keramiska 
material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Våra Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska 
konstruktioner i våtrum ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En viktig del av BKR:s 
verksamhet är utbildning. Läs mer på www.bkr.se 
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