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18:25 118 32 30 23 25

Startet brenningen av Osterøymarmor rett 

etter 18. Se beskrivelse annetsted om 

hvordan vi fylte ovnen, bruk av luftekanaler 

og forlengelse av brennkammer. Vi fyrte lett 

med blandingsved de første 3 timene for å 

drive av fukt av den våte steinen, etterpå 

startet vi fyring med 60 cm furuved fra Ørjar 

Eiken, fukt ca. 12-14%

19:00 216 46 64 22 25

20:00 330 68 125 23 25
Bakre piper begynner å brenne, flammene 

litt opp

21:00 360 83 135 23 27

21:30: Dekket bakparten av ovnen oppe 

delvis med marmorplater. Ild gjennom 

åpninger.

22:00 700 315 530 30 39

Dekket hele bakparten frem mot piper i 

forkant med marmorplater og kalkmørtel. 

Starter brenning med 60 cm furuved.

23:00 760 630 570 30 42

22:40: Dekket enda mer til. Men det er et lite 

problem at trekken foran nå er voldsom. 

Mye ild. Mulig vi får et "kaldt" sted midt i 

ovnen når vi har trekk opp bak som tvinges 

fram i ovnen på toppen

00:00 850 670 570 43 56

01:00 900 730 670 52 70

Vi åpnet litt for topplokket bak for å få mer 

trekk ut bak, for nå er jo tempen høyere 

foran enn bak. Omtrent på denne tiden 

startet vi å fyre med ovnsåpningen lukket 

med en jernplate

02:00 900 730 710 53 72

03:00 920 750 700 66 87

03:20: åpnet for pipene bak i ovnen i 

hjørnene slik at man lettere kan regulere 

trekken. I praksis fyrte vi med alle 

hjørnepipene åpne eller delvis åpne 

heretter. Regulerte med marmorplater.

04:00 900 750 760 77 95

05:00 900 780 820 90 105

Vi har fyrt kraftig en stund nå. Vi har prøvd å 

også fyre ved å slippe tynn ved ned gjennom 

pipene foran. Det hjelper, men ikke så mye 

kanskje

06:00 950 750 800 103 115 Lite flammer, en stund siden siste fyring

07:00 950 770 850 107 119

08:00 920 780 870 118 125 Mye flammer

09:00 900 800 850 126 132

08:05: Kleberbjelken i forkant innvending 

over ovnsåpning falt ned, helt ødelagt. Men 

det betyr ikke så mye, ovnen holder bra.



10:00 920 820 860 138 137

11:00 980 750 860 137 139

Det har vært mye røyk ved ilegg av ved 

gjennom natten, men nå virker det som det 

er mindre, og mer jevne flammer på toppen. 

Det er vel så høye temperaturer at 

røykgassene brenner fort opp. 11:30: Så vidt 

litt blålige flammer oppe

12:00 950 750 850 150 149
Testlesking bit fra helt oppe foran: om lag 

50% gjennombrent

13:00 900 810 900 145 143

14:00 920 900 930 150 147
Testlesking bit fra helt oppe foran: 100% 

gjennombrent

15:00 980 850 950 150 150

16:00 950 800 950 155 150

Vi avslutter kl. 16:50 etter å ha fyrt mest for 

moro skyld de siste 3 timene. Vedforbruket 

var 5 trillebårlass med 60 cm og ca ett 

trillebårlass med 30 cm. Totalt beregnet til 

ca. 1 kubikk. Utak av kull og aske ca. 5 ganger 

- vi jobbet nokså mye med dette, men tok ut 

bare litt om gangen for at ikke tempen skulle 

gå ned. Vindforholdene har vært gode, noe 

sønnavind, men mest stille og en morgenbris 

fra nord en stund. Fint og klart og varmt vær.

Fredag 

26.7. kl. 

22

Uttak av kalken. Alt gjennombrent, store 

deler av topplokket av Hyllestadkalk også. 5 

bøtter (12 l) Skafttåkalk, 1 bøtte 

Hyllestadkalk. Tempen i ovnen var ca. 60 

grader. Litt lesking hadde startet på toppen 

pga. luftfuktigheten


