
Logg, kalkbrenning i storovnen i Kvernsteinsparken 14-16 april 2020

Tid
Brenn-

kammer

Pipeløp 

foran, 30 cm 

under dekke

Oppe bak Kommentar

20.04.2020 09:00 10 10 10

Fint vær, stort sett furuved 60 cm, 14-15% fukt. 

Ovn fylt bare fram til pipe med en blanding av 

frisk og ubrent stein fra tidligere

20.04.2020 10:00 240 50 45 Fyrer veldig forsiktig for å skåne hvelvet.

20.04.2020 11:00 350 130 100 Forsiktig fyring med bjørkeved

20.04.2020 12:00 370 180 135 Forsiktig fyring med bjørkeved

20.04.2020 13:00 500 240 180 Fortsatt forsiktig fyring

20.04.2020 14:00 620 300 260 Fortsatt forsiktig fyring

20.04.2020 15:00 700 360 335 Legger litt mer på

20.04.2020 16:00 800 440 390

La en vegg med kleberblokker på nordsiden på 

toppen for å hindre avkjølingseffekten fra 

nordavinden. Ørjar Eiken kom med mer furuved

20.04.2020 17:00 900 510 470
Litt hardere fyring, men uten det det bygges opp 

kull

20.04.2020 18:00 880 560 520
Hardere fyring, over til furuved. Flammer 

kommer nå litt gjennom på toppen

20.04.2020 19:00 990 620 550

Flammer gjennom ofte. Vestavind, får røyken rett 

i trynet. Nå gått over til normalt hard fyring, lite 

og ofte for å ikke bygge opp mye kull og aske. 

Gløden i ladningen rett under topplokket.

20.04.2020 20:00 930 655 600
Flammene nå helt gjennom på toppen. Helt 

vindstille på kvelden, mye beisk røyk nå.

20.04.2020 21:00 1050 700 620
Flammene la seg litt bak i ovnen oppe, men er 

der foran

20.04.2020 22:00 1050 720 650
Bra flammer på toppen, regulerte litt på toppen 

ved å åpne for mer trekk langs periferien.

20.04.2020 23:00 1000 750 690 Bra flammer og god fyr

21.04.2020 00:00 1000 760 750 Flammene ser ut til å langsomt dra seg framover.

21.04.2020 01:00 1000 780 730

En stund siden siste ilegg av ved, det har dannet 

seg et "hull" bak i ovnen. Men bra frammer på 

toppen

21.04.2020 02:00 1050 790 730 Brenner godt!

21.04.2020 03:00 1070 790 750
To trillebårlas med kull tatt ut, men vanskelig å få 

flammene fra på toppen nå.

21.04.2020 04:00 1000 795 765
Lagt på mange store stein på toppen for å 

forsøke å dra tempen opp. Det pleier å virke.

21.04.2020 05:00 850 790 750
Trenger å ta ut mer kull. Stor jobb med 5 

trillebårlass og lette brannskader som resultat…

21.04.2020 06:00 950 800 780

Det hjalp å få ut kull, fyrer roligere og 

temperaturen er ikke verst. Har bygd opp med 

mer marmorbiter på toppen for å få opp 

temperaturen.

21.04.2020 07:00 900 780 780
Noe roligere fyring. Holder tempen. Mye bruk av 

egen bjørkeved med 15% fukt.



21.04.2020 08:00 980 780 750
Mye flammer i bakkant av ovnen, fyrer halv om 

halvt med furu og bjørk, for å spare på furu.

21.04.2020 09:00 1015 780 820

21.04.2020 10:00 1060 750 790

Vanskelig å måle temp bak, for mye flammer. 

Flammene kommer som vanlig opp ved pålegg av 

ved. Røykgasser som tar fyr!

21.04.2020 11:00 1080 740 750
Prøver å fyre godt framme, litt utenfor 

ovnsåpningen.

21.04.2020 12:00 980 850 740
Det har bygget seg opp med kull. Tok ut flere 

trillebårlass.

21.04.2020 13:00 1000 750 780

21.04.2020 14:00 960 840 820

21.04.2020 15:00 1000 840 920

Vansker med å få trekken fram på toippen av 

ovnen. Mye vind fra nord har en avkjølingseffekt. 

Bruker nå en bølgeblikkplate for å hindre for mye 

avkjøling på toppen.

21.04.2020 16:00 1000 840 910

21.04.2020 17:00 1020 850 950
Veldig god glød i ovnen, men lite røykgasser og 

lite flammer på toppen

21.04.2020 18:00 1100 840 950
Testlesking på toppen bak. Liten bit, ca. 10 cm er 

leskbar.

21.04.2020 19:00 950 850 950

Nå holder vi temperaturen, brenner med mye 

kull ine i ovnen, og med ved "på kryss og tvers" 

ute i ovnsåpningen.

21.04.2020 20:00 960 860 950 Som over

21.04.2020 21:00 1005 850 980 Som over

21.04.2020 22:00 936 850 1003 Som over

21.04.2020 23:00 950 800 990
Som over, og med fulle flammer fra pipa og 

bakover ved ilegg av ved.

22.04.2020 00:00 1030 840 950

22.04.2020 01:00 930 790 950
Tatt ut stein framme, ved pipa. Leskbar 1/3 

kjerne, men dette er er høyt oppe

21.04.2020 02:00

Lesket flere stein på alle deler av toppen. Mye er 

godt leskbart, til 100%. Vi avslutter, vel vitende 

om at alle deler av haugen på toppen ikke er 

gjennombrent.




