
Vesleovnen i Kvernsteinsparken - brenning av Smillamarmor 30.4.21 - rekonstruerte temperaturer

Tid
Brennkam

mer

Topp 

foran

Topp 

bak
Kommentar

09:00 30 25 25

Fylling 2 dager før (med trekkanaler kun i forkant og "dom" på 

toppen). Forvarming dagen før. Bjørkeved i starten, furu senere, alt 

60 cm. 11-13% fukt. Totalt forbruk ca. 0,7 m3. Temperatur målt 

med IR-måler til ca. 20, den klarte ikke å måle over 8-900 grader, så 

måtte rekonstruere temperaturer ved hjelp av glød, testlesking og 

erfaring. Bak måtte dette gjøres fra kl. 15. Fint vær, lite vind, ofte et 

drag fra sør.

10:00 600 300 200
Domen på toppen var pakket litt for tett, tok vekk en del 

marmorplater i bakkant. Flammene kommer opp i trekkanalene

11:00 700 500 400
Flammer opp også bak, god glød ca. 20 cm fra toppen, sett fra 

trekkanalene.

12:00 750 580 500

13:00 750 650 550

Rød glød rett under toppen i domen, sett fra trekkanalene. Mulig 

det er litt vanskelig å få høy T nede, når det ikke er så god trekk 

bak?

14:00 800 700 600

Bedre glød framme enn bak. La marmorplater og kalkmørtel på 

toppen av domen og ring av kleberstein rundt. Tok ut et lass med 

kull og begynte å fyre med furu. Etter hvert flammer i ring rund det 

hele, men det er ulike flammer: Foran er det skarpe stikkflammer 

som vitner om god trekk, bak er det høye, "dansende" flammer 

som ser ut til å vitne om dårlig trekk.

15:00 850 750 600
Veldig vanskelig å måle temperaturer. Mulig måleren ikke helt 

klarer å måle høye T lengre?

16:00 850 800 650

Fortsatt relativt god ring med flammer, som over. Mye røyk, 

skyldes nok at det er litt tett oppe bak og at det ofte er et drag fra 

sør. Men gløden i domen sett fra trekkanalene er meget god.

17:00 850 850 650
Glød i ildfastsstein, men kan bare måle ca. 800 nede i kammeret; 

det er garantert høyere.

18:00 875 875 650

Igjen vanskelig å måle temperatur, men definitivt bedre glød foran 

oppe enn bak. Det er for dårlig trekk bak. Skulle ha bygd inn 

trekkanaler!

19:00 900 900 650 Utrolig vansklig å måle temperatur. Ellers er utviklingen som over.

20:00 900 900 650

Lesket bit fra høyt oppe foran 20:30. Alt gjennombrent! Det betyr 

at det bare tok 11,5 timer! Men bak er det store problemer. Det er 

litt flagrende sot på steinene som har en viss rød glød. Vi har 

begynt å dekke til foran for å tvinge trekken bakover.

21:00 900 900 650

21:30: Jan Stedje mente vi burde dekke helt til foran, han tok ut et 

lass med kull, jeg murte det "pottetett" med kalkmørtel og vi fyrer 

på.

22:00 900 900 700
Arbeidet hjalp for å få opp heten bak. Soten er i ferd med å 

forsvinne fra steinene

23:00 900 900 800
Heten begynner å bli veldig bra bak, og vi har sikkert 90% 

gjennombrent nå mellom 23 og 24

00:00 900 900 850 Det begynner å nærme seg…



01:00 900 900 850

Tok vekk alle moderne plater vi har benyttet for å regulere trekk 

med, la på steinplater og murte absolutt hele toppen tett med 

marmorplater og kalkmørtel. Lage små hull i lokket til trekk, som 

pulveriserte fort pga. den høye tempen (NB! Kalkmørtelen vi la på 

toppen av domen kl. 14 har holdt seg hard og fin, det er nok fordi 

tempen var lavere, for det var akkurat samme smillahotmix.

02:00 900 900 850
Jevn og bra temperatur i hele toppen, blåfiolette flammer over det 

hele.

03:00 900 900 850

02:30: Testlesket bak, alt gjennombrent, litt treg lesking. Altså 17,5 

timer. Holdt på en times tid til for å fotografere blåfiolette 

flammer. Lærdommen fra brenningen er at vi sikkert kan brenne på 

12 timer om vi lager både dom og trekkanaler i ALLE hjørner.


