instruktion/VÄRME

SÅ HÄR MONTERAR
En braskamin har hög trivselfaktor
och är ett sätt att få bättre värrmen!
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meekonomi, samtidigt som du får se
elden genom glasade luckor. Givetvis
ska skorsten och spis vara typgodkända och ha miljöcertiﬁkat innan du
monterar in en braskamin.
Med den bifogade leverantörsmonteringsbeskrivningen kan du som är
någorlunda snickarkunnig klara jobbet
själv. Det gäller bara att vara försiktig vid jobbet uppe på taket och ha en ordentlig
säkerhetslina.
Braskaminens vikt är inte större än att husets bjälklag klarar detta. En murad
öppen spis kräver däremot en förstärkning av bjälklag eller grund.
Före installationen gör du en bygganmälan hos byggnadsnämnden. Därefter ska
installationen besiktigas av sotarmästare innan den tas i bruk.
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L?DEH:8EHIAKBB; ha svårt att överleva
vintrarna om våra bostäder saknade
uppvärmning. Den ursprungliga
värmekällan i våra hem var elden.
De tidigaste eldhärdarna bestod av
en ring stenar på jordgolvet och en
öppning i taket för röken. När det
var riktigt kallt ﬁck husdjuren ﬂytta
in i boningshuset, för även de spred
värme.
I vintermörkret samlades familjen
runt eldstaden, nära ljuset och värmen. Det var där man lagade mat,
kardade ull och spann garn, snidade
på verktyg. Det var också där historierna berättades. De äldre, som inte
längre såg eller orkade arbeta med
hantverk, underhöll med sagor och
anekdoter.
Vilhelm Moberg skrev i boken
”Min svenska historia” att eldstaden
var ”hemmets centrum, lyse- och värmehärden både i bokstavlig och överförd bemärkelse”, och att det sociala
livet kring eldstaden ”var boken och
tidningen, teatern och biografen, radion och televisionen för våra förfäder”.
Eldningstekniken förﬁnades och
den öppna härden utvecklades till
en murad eldstad, med rökgång och
skorsten. Kakelugnen var en tidig tysk
uppﬁnning som vidareutvecklades
i Sverige under mitten av 1700-talet
och blev en effektiv värmekälla.
Järnkaminen blev vanlig i svenska
hem i slutet av 1800-talet. Vid samma
period kom också järnspisarna.

;B:IJ7:;DuHIuBB7D hemmets viktigaste
värmekälla numera. Våra moderna
bostäder värms med fjärrvärme eller
med elpannor, värmepumpar eller till
och med solfångare. Det ﬁnns också
pannor för biobränsle av olika slag.
– Det är intressant att vi ändå vill
ha den där öppna spisen eller braskaminen, trots att den egentligen
inte behövs, säger Eva Falkmarken,

När du ska ge dig i kast med att
förändra inomhusklimatet med
hjälp av en braskamin kommer
du att behöva de här verktygen: stege (både inne och ute),
lodlina, måttband, vattenpass,
elsticksåg, plåtsax och dessutom alla vanliga snickarverktyg
som hammare etc.
Åk runt på byggmarknader och
specialaffärer. Titta och fråga
om råd.
Fundera på var i huset braskaminen ska placeras. Ta reda
på yttertakets lutningsvinkel
och ungefärlig höjd på rökröret
från kaminen och upp på yttertaket. Ska rökröret ansluta
ovanpå braskaminen eller
vinklat på baksidan? Min spis
ställde jag på en murad bänk
med ett vedfack under och en
avlastningsskiva på sidan.
Du köper en komplett anläggning från braskaminen upp till
skorstenshuvens topp.
Om allt material ﬁnns på plats
hemma bör två snickarkunniga
klara monteringen på två till
tre dagar.
En normalstor braskamin
kostar cirka 25 000 kronor, och
minst lika mycket skulle det
kosta att få professionell hjälp
med montering av allt, inklusive
takhåltagningar och montering
av skorstenshuven på taket.
Läs mer om olika typer av
kaminer och insatser på sidorna 57-58.
Vänta in en högtrycksperiod
med torrt och varmt väder
innan du sågar hål i taket.
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inte är teven men som ändå erbjuder oss något att fästa blicken på.
Elden håller oss nära, den tar hela
vår uppmärksamhet. Den syns, låter,
luktar och känns, den öppnar våra
sinnen och hjälper oss att vara här
och nu. Eva Falkmarken tror att den
moderna människans sug efter elden
också handlar om en längtan efter
ursprunget. Den jordnära elden är
lätt att förstå och det ﬁnns en tillfredsställelse i att se varifrån värmen
kommer.
Över hela världen spelar elden en
stor roll, den är praktisk vid matlagning, men fyller även en symbolisk
funktion. Under de olympiska spelen
brinner OS-elden, som en symbol
för bland annat fred och vänskap.
På många håll betraktas elden som
helig, ren och livgivande. I mytologin
har elden tillhört de högre makterna
och getts till människan, eller som i
den grekiska gudasagan där titanen
Prometheus stal elden från himlen
för att ge till människorna. För det
straffades han hårt.

AEDJH7IJ;DC;BB7D kyla och värme ger
en speciell känsla. Vi känner den när
vi går och lägger oss i ett kyligt sov-
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som tillsammans med Helena From
skrivit boken ”Eldstäder, om öppna
spisar, kaminer och kakelugnar”.
Vi verkar dras till elden för att tillgodose ett behov som är djupare än
vi kanske förstår, menar hon. Det är
som om vi vore genetiskt programmerade. I grund och botten handlar
det ju om överlevnad, utan värme fryser vi ihjäl och utan eld ingen lagad
mat.
– Men i dag är brasan främst något
lustfyllt, en lyx vi unnar oss, säger
hon. Något som får oss att slappna av
och som gör oss lyckliga.

Av Leif Qvist

MER LÄTTHANTERLIGT ÄN TIDIGARE
Min första braskamin monterade jag för över 25 år sedan. Några år
senare monterade jag min andra på bottenvåningen, nära en yttervägg
för att inte få ett för högt skorstensrör. Det fanns inte mycket att välja
på och för oss designintresserade var Handöls modell från 1960-talet
det givna valet. Den var formgiven av Lars Lallerstedt som så
småningom blev den första industridesignprofessorn i
Sverige. Modellen tog tilluft utifrån som blev heta
rökgaser ut och samtidigt sög in rumsluft som
värms upp och avges in i rummet igen.
Elden var synlig från tre glasade
sidor och spisens översida var
klädd med värmelagrande
TRÄSKIVA
täljstensplattor. Så fungerar
OLJELASERAD
FURU
i princip även dagens braskaminer.
Skorstenen eller rökröret har
däremot utvecklats från en
lång och måttbeställd tung
del, som krävde en person på
taket och två invändigt för att
man skulle kunna lyfta den
i läge. I dag ﬁnns rökröret
helisolerat och levereras i
klart hanterbara byggbitar
som passas ihop och limmas
en i taget. Utanpå
taket täcks det av en
plåtinklädd huv och
takhålet täcks med
avpassade täckplåtar.

SKORSTENSRÖR
TILL TAKHUV

SPIS
HANDÖL

MIN 50 MM
FRITT SPISVÄGG
KANAL
UTETILLUFT
FÖRBRÄNNING
ELUTTAG
SPISFLÄKT
FÖR CIRKULATION
UPPVÄRMD
INNELUFT

LUCKA
BÄRANDE TEGELBRUK
VENTILERANDE VEDFACK
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DU BRASKAMINEN SJÄLV
HUVTAK

HUV

TÄTNING PÅ TAKET OCH SKYDD PÅ GOLVET
Huven är rökrörets klimatskydd, och
hålet i yttertaket görs efter att takpannorna har plockats undan. Runt
hålet blir det tätt igen med hjälp av
underbeslag, gummidukstätning och –
när takpannorna har plockats tillbaka
- ett överbeslag för vattenavrinning.
Därefter monteras huven.
I bjälklaget kan det behövas ett ﬁxeringsbeslag och i innertakets hål

ingår också en täckplåt. Ett golvskydd
av icke brännbart material ska täcka
hela eldstaden och brukar ingå i leveransen. Det ska nå ut 10 cm på varje
sida och 30 cm framför eldstaden.
Avståndet mellan spis och vägg ska
vara 10 cm, men det kan variera för
olika modeller. Även kravet på utrymme upp till brännbart varierar beroende på vilken braskamin du väljer.

RÖKRÖR
STÅL
VÄRMEISOLERING
MANTELRÖR

HETA RÖKGASER
UT GENOM
SKORSTENEN
ÖVERBESLAG
UNDERBESLAG
AVVÄXLING

TÄTNING RUNT
RÖKRÖR
I SKORSTENENS
KANAL

UPPVÄRMD
RUMSLUFT
I RETUR

RÖKRÖR

RÖKRÖR
UTAN
BRÄNNRISK
Det ﬁnns byggbara
rökrör av stål som
har en yttre värmeisolering och
därefter är täckt
av ett mantelrör
som inte blir
varmt. Det ﬁnns
också rökrör i
form av värmeisolerande byggbara
lecablock.

FIXERINGSBESLAG

ÖPPNING I SPISKÅPA
EV. SKORSTENSSCHAKT

GLASLUCKOR
SPISINSATS

BJÄLKLAG

LUFT TILL
FÖRBRÄNNING

INNERTAKSTÄTNING

SVAL RUMSLUFT IN UNDER
SPISINSATS

RÖKRÖR

LECAELEMENT

TÄCK/DEKORRAM

VÄRMEISOLERING

ELEMENT
MED RENSLUCKA

MANTELFÖR

BRASKAMIN

GOLVSKYDD
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INSATS FÖR BEFINTLIG SPIS
I en beﬁntlig öppen spis kan man sätta
in en spisinsats för att få en bättre
värmeekonomi. Genom glaset kan man
fortfarande se elden, och ett separat
intag för rumsluften gör att den värms
upp och kommer tillbaka som varmare
rumsluft. Dubbla plåtskikt gör att luftcirkulationen är avskild från förbränningsluften, som blir heta rökgaser
och går ut genom skorstenen.
Veden ska vara torr, med cirka 15-20
procents fuktighet, och kapad i längder om cirka 25-30 cm. Brasan ska

sedan brinna med lugn och stadig låga.
Då är förbränningen bra och tilluftﬂödet rätt och ger inga extra utsläpp.
Du som inte köper färdighuggen torr
ved bör såga och hugga ved på våren.
Den får sedan torka luftigt på sommaren och tas in för att eldas upp till
hösten. Får vedlagret ligga ute över
ﬂera säsonger kommer det skadekryp
som följer med veden in. Det kan till
exempel vara husbock, vars larver
äter sig in i träbjälklaget och kan
skada huset.
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