öppen vedförvaring
som dekoration
att pyssla
med en
vedbrasa i öppna spisen är ren
meditation som ger en trygg
hetskänsla. Du kan hålla dig
varm, här kan du laga mat om
elen slås ut en iskall vinter
natt. Här visar vi hur du byg
ger en öppen vedförvaring,
som också fungerar som en
extra sittplats.
nedan får du också värde
fulla vedhuggartips.

vedförvaring

föRBEREDELSER
Vedhuggning kräver en
stadig halvmeterhög
huggkubb av en trädstam
med ca 30 cm diameter
samt två yxor. Veden skall
helst huggas på våren
när den är fuktig och lätt
att klyva. Hela sommaren
skall den torka och sedan
eldas upp och ge skön vär
me och hög trivselfaktor
i höst och vintermörkret.
Ligger veden ute längre
letar skadeinsekter sig in
i vedtraven och lägger lar
ver i veden. De följer med
veden in i huset och kan
sedan leta sig in till husets
trästomme. Vitala delar
som takstolar och bjälk
lag kan angripas. En årlig
inspektion av bjälklaget
uppe på vinden rekom
menderas. Leta efter små
sågspånshögar på gol
vet under takstolarna och
halvcentimeter stora flyg
hål i virket.

Av Leif Qvist

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Hugga ved gör man inte
på tid, utan för att spa
ra energi i boendet och
använda sin egen energi
till meditativ motion. Men
för all del, hugga ved till en
brasa tar inte mer än tio
minuter.

SÄkERHETEn I fOkUS

En liten varning redan här för
nybörjare: Inga småbarn i närhe
ten vid vedhuggning och fokus på
yxans hantering. Håll benen brett
isär ifall yxan slinter. Du behö
ver två yxor, en klyvyxa som är
en tyngre modell för att spräcka
tjuriga vedklabbar. En vedkil kan
också användas och klyvyxans
nacke används då som slägga för
att driva in kilen. En lättare ved
yxa används för lättkluven ved.
Späntkniven har tvåhandsgrepp
för att just tälja vedstickor till
braständning.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Investeringen i yxorna
m.m. kostar drygt 1 000 kr.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Har du inte tillgång till
skog och motorsåg bestäl
ler du hemkörning av ved
klabbar. kolla i grannska
pet i fall husbygge plane
ras och tomtröjning av
träd pågår.
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VEDkLyVEn – EnkEL OcH OfaRLIG

En klurig anordning för vedklyvning,
enkel och säker. Den monteras i ett hål
på huggkubben. En kraftig yxliknande
kil förs upp via en stång och sätts mot
vedklabben. på den andra stången lyfts
en tyngd upp och släpps ner mot kilen
som klyver klabben. Jag har själv pro
vat en sådan. (Marknadsförs av aGMa
under namnet vedklyven Smartsplitter
för ca 1 500 kr).

Har inte din bostad en öppen spis går
det nästan alltid att i efterhand sätta
in en braskamin. I Bättre hem, höst
numret 2008, sid 74–75, visar vi hur du
kan göra.
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1. I gamla tiders vedspis
kök fanns en ”vedlår”. Det
var en sittbänk med lock för
23 dagars eldbehov. Den var
oftast tillverkad av pärlspon
tade panelbräder. I dag eldar
vi någon vinterkväll ibland för
trivsel och vedhanteringen
blir inte så intensiv och skrä
pig. Jag föreslår en öppen ved
förvaring inomhus i en låg lång
öppen hyllbänk där veden är en
dekoration i rummet.

2. Materialet är massiv furulimfogskiva. Vi
utnyttjar standardmåttet 18 x 300 x 2 350 mm
för över och undersida. Ur en kortare skiva
på 1 200 mm sågar vi gavlarna 264 mm långa.
Sockeln är furulist 22 x 45 mm 2 st 2 300 mm
långa och 2 st 214 mm långa. Samma dimension
till två bakre stödsargar längd 2 314 mm samt
trälim och försänkt träskruv 40 mm långa ca 36
st. färg och snabbspackel behövs också.

3. Såga till bitarna enligt materiallistan. Limskruva ihop
bänken. förborra skruvhålen annars kan skruvarna spräcka
träskivorna vid ytterkanter. Spackla över de synliga skruv
skallarna innan målning.

4. Vi målade bänken mörkgrå, så lik spisens färg
som möjligt.
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