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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet beskriver hvordan man kan demontere og
bygge opp igjen eldre ildsteder for fast brensel bereg-
net til oppvarming av boligrom o.l. Bladet omhandler
ildsteder av støpejern, kleberstein, kakkelovner og
murte ildsteder, og ildstedene kan være både åpne
(peiser) og lukkede (ovner). Bladet beskriver også reg-
lene for saksbehandling for arbeider på eldre ildsteder
og hvordan kravene til rene utslipp påvirker eldre ild-
steder.
Ildsteder utgjør en viktig del av norsk møbel- og stil-
historie. Bladet skal bl.a. bidra til at de kulturhistoriske
verdiene som eldre ildsteder representerer, blir tatt
vare på.

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Forskrift om saksbehandling, ansvar og kontroll i byg-
gesaker (SAK)
Norsk Standard:
NS 840 – 847 Støpte røykrør og platerør for ovner
NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder. Røykutslipp (Del

1 og 2)
NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder. Røykutslipp –

Krav
PR-EN 13240 Fastbrendselsfyrte ildsteder for romopp-

varming – definisjoner, krav, instruksjoner,
merking og prøving

Byggdetaljer:
522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last

fra peiser og ovner
552.135 Ildstedsregler for ovner og peiser
552.141 Skorsteiner for mindre ildsteder

1 Overordnede krav

11 Søknadsplikt
Oppføring, endring og reparasjon av ildsteder er i ut-
gangspunktet søknadspliktige arbeider (pbl § 93), se
Planløsning gruppe 241.0 for saksbehandlingsregler.
Man behøver ikke å søke for å demontere et ildsted.
Under forutsetning av at det "ikke fører til fare eller
urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne inter-
esser" og at kravene i pkt. 12 til 17 blir oppfylt, kan
man likevel gjøre følgende uten å søke (SAK § 7):
– vedlikeholde og reparere et ildsted
– reinstallere et ildsted, dvs. ta ned og sette opp igjen

ildstedet på samme sted og med den samme tilslut-
ningen til skorsteinen

– nyinstallere og gjøre øvrige tiltak som gjelder ildsted,
dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør.
Kontrolløren kan være det lokale feiervesenet, et
foretak med sentral godkjenning for de aktuelle ar-
beidene eller et foretak eller person med tilsvarende
kompetanse, dvs. foretaket eller personen ville fått
lokal godkjenning hvis man hadde søkt (men man
behøver ikke søke).

Man bør sende beskjed til det lokale feiervesenet ved
alle endringer av ildsteder, slik at de kan holde en opp-
datert oversikt over hvilke ildsteder som er tilsluttet
hvilke skorsteiner.

12 Dokumentasjon av produktegenskaper
Byggevaredirektivet (rådsdirektiv 89/106/EØF om til-
nærming av medlemsstatenes lover og forskrifter ved-
rørende byggevarer) krever at alle byggevarer, også
eldre ildsteder, som omsettes eller installeres i et bygg-
verk, skal ha slike egenskaper at det ferdige byggver-
ket tilfredsstiller grunnleggende krav til bl.a. stabilitet,
brannsikring, miljø og energisparing. Produsenten skal
sørge for å dokumentere at byggevaren har slike egen-
skaper (TEK kap. 5). Ingen offentlige organer skal ha
denne dokumentasjonen, med mindre de eksplisitt
spør etter den. Produsentene av eldre ildsteder (hvis
de fortsatt fins) har sjelden slik dokumentasjon, men
man kan dokumentere egenskapene ved å vise til erfa-
ring med denne ildstedstypen.

13 Krav om utslippsbegrensning
Røyken fra ildsteder skal bare i beskjeden grad foru-
rense uteluften (TEK §§ 8-52 og 9-1). Det er krav om
maksimale CO-utslipp i PR-EN 13240 og om partikkel-
utslipp i NS 3059. Noen ildstedstyper har lave utslipp
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på grunn av bruksmåten, og er derfor unntatt fra kra-
vene om utslippsbegrensning. Det gjelder åpne peiser
som man antar bare blir sporadisk brukt, og det gjelder
lukkede ildsteder beregnet på magasinfyring, f.eks.
kakkelovner og klebersteinsovner (veil. til TEK § 9-21
pkt. 1). Andre ildsteder, f.eks. støpejernsovner og peis-
innsatser, må i praksis ha katalysator eller annen inn-
retning eller utforming for etterforbrenning for å opp-
fylle kravene.
Utslippskravene gjelder i utgangspunktet ved all mon-
tering av ildsteder, også hvis man gjenoppbygger et
eldre ildsted. Hvis et eksisterende ildsted tas ned og
settes opp igjen på samme sted (reinstallering), er det
imidlertid unntatt fra utslippskravene. Lukkede, ved-
fyrte ildsteder produsert før 1940 kan også unntas fra
utslippskravene ut fra antikvariske og/eller estetiske
hensyn, selv om de blir satt opp på nytt sted.

14 Brannsikkerhet
141 Generelt. Når man monterer et ildsted, uansett om det

er nytt eller gammelt, skal det oppfylle dagens krav til
brannsikkerhet. Dagens krav gjelder også når man
setter ildstedet opp på opprinnelig plass igjen (pbl § 87
pkt. 2d).

142 Varmebelastning. Ildsteder skal være utformet og plas-
sert slik at varmebelastningen på omgivelsene er ak-
septabel (TEK § 9-21), dvs. at avstanden fra ildstedet
(ev. ildrommet) til brennbart materiale er stor nok og at
ev. brannmur har tilstrekkelig tykkelse og har lufting
eller skjermplate hvis den står mot brennbar bakvegg,
se fig. 142 og Byggdetaljer 552.135.

143 Ubrennbart underlag. Dersom et ildsted skal monteres
på et golvbelegg av brennbart materiale, må belegget
være dekket av en plate av ubrennbart materiale (In 1),
vanligvis en metallplate, under hele ildstedet. Platen
må stikke minst 300 mm fram foran ilegget i minst ileg-
gets bredde (veil. til TEK § 9-21). Underlagsplaten bør
gå helt inn til brannmuren. Det bør også være en viss
avstand mellom ildrommet og golvet, se fig. 143 og
Byggdetaljer 552.135.

Fig. 142
Avstand fra ildsted og røykkanal til brennbart materiale
Fra overflaten på murte ildsteder kan det være mindre avstand til
brennbart materiale, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

15 Fundament
151 Generelt. Ildsteder skal plasseres på underlag som

tåler "forekommende belastninger" (TEK § 9-21). Det
vil i praksis si at underlaget skal tåle vekten av ildste-
det i kombinasjon med rommets øvrige egen- og nytte-
laster, og at det skal ha tilstrekkelig stivhet mot rystel-
ser.

152 Fundament for lette ovner. Vanlige trebjelkelag har
som regel tilstrekkelig bæreevne og er ofte stive nok til
at man kan montere lette ovner uten ytterligere funda-
mentering, se Byggdetaljer 522.353. De fleste støpe-
jernsovner er lette nok, men gamle støpejernsovner
kan være uforholdsmessig tunge pga. stor godstyk-
kelse. Til sammenlikning veier nye klebersteinsovner
280 – 600 kg, og de som veier mindre enn 400 kg, er
godkjent for montering på trebjelkelag. Det er viktig at
underlaget er plant, særlig for høye ovner.

153 Fundament for tyngre ildsteder. Murte ildsteder og
gamle jernovner kan ha en betydelig vekt. En kakkel-
ovn veier f.eks. 0,6 – 1,8 tonn, avhengig av størrelsen,
og en klebersteinspeis veier fra 800 kg og oppover.
Slike tunge ildsteder krever et støpt eller murt funda-
ment, ev. annet fundament som er dimensjonert i hvert
enkelt tilfelle, f.eks. et gammelt bjelkelag av grove
dimensjoner. Se også pkt. 165 og 166.
Det er ikke uvanlig å mure en eller to søyler av lett-
klinkerblokker under ildstedet og så armere enten
golvet under ildstedet eller det nederste skiftet i ild-
stedet for å overføre lasten fra ildstedets grunnflate.

16 Tilkobling til skorstein
161 Krav. Røykgassene fra et ildsted skal føres ut i fri luft

gjennom tette kanaler (TEK § 9-21).
162 Tilkobling med røykrør. Støpejerns- og klebersteins-

ovner er gjerne frittstående, og noen kakkelovner er
det også. Normalt blir et frittstående ildsted knyttet til
en skorstein med et røykrør. Røykrørets tilslutninger
må være tette, og røykrøret må kunne feies, enten
gjennom ildstedet eller fra en feieluke ved et ev. kne
på røret, se pkt. 17.
Hvis røykrøret er uskadet og ildstedet skal kobles til
skorsteinen på tilsvarende måte som før demontering,
kan man benytte det gamle røykrøret om igjen, men
ofte må man få laget et nytt røykrør til ildstedet. Det er
viktig å ha nøyaktige mål til røykrøret, både lengder og
vinkel på ev. kne. For støpejernsovner må man også
ha diameter og ev. flattrykning på ovnens røykstuss
(som ofte er kon).
Røykrøret bør gå litt på skrå oppover når det føres inn
i skorsteinen, dels for å redusere varmebelastningen
på motstående skorsteinsvegg ved hard fyring i ildste-

Fig. 143 a og b
Ildstedets høyde over golv av brennbart materiale belagt med
ubrennbar plate
a. Ildsted uten askekasse
b. Ildsted med tett askekasse
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der med kort røykgang, dels for å bedre trekken i ild-
steder med lang røykgang. Røykrøret må gå helt inn
til, men ikke stikke inn i røykløpet i skorsteinen.

163 Fastmurt røykrør. Tidligere var røykrøret som regel
murt fast i skorsteinen. Det kan man fortsatt gjøre. Det
krever håndlag å mure godt rundt røret samtidig som
røret skal festes til ildstedet. Det kan bli utettheter,
både hvis golvet ovnen står på ryster litt, og fordi skor-
steinen får en høy varmebelastning rett ved røykrøret.
Eventuell maling på skorsteinen kan bli misfarget og
sprekke på grunn av temperaturen. Dersom man lager
en hulkil i pussen rundt røykrøret, blir ev. misfarging,
oppsprekking osv. mindre synlig og skjemmende.

164 Fleksibelt røykrør. Tidligere var det vanlig med litt
lengde og et kne eller to på røykrøret. Det ga en viss
fleksibilitet mellom ovnen og skorsteinen. Nå ønsker
man ofte et så kort og lite synlig røykrør som mulig, og
med et kort røykrør fastmurt i skorsteinen er det større
fare for oppsprekking og utettheter. Man bør derfor be-
nytte en røykrørsinnføring, dvs. et fastmurt rør i skor-
steinsveggen som røykrøret føres inn i, se fig. 164.
Røykrørsinnføringen må ha minst 10 mm større diame-
ter enn røykrøret, slik at røykrøret kan bevege seg litt
og det blir plass til et elastisk og varmebestandig tette-
materiale mellom røret og innføringen. Som tette-
materiale brukes vanligvis en tettesnor av glassfiber
eller aluminiumsilikat.
Med røykrørsinnføring kan man kone røykrøret fast på
den aktuelle delen av en støpejernsovn og la ovns-
kittet herde før man stikker røykrøret inn i innføringen
og monterer ovnsdelen. Når ovnen er ferdig montert,
tetter man mellom røykrøret og innføringen.
Elementskorsteiner har ofte egne detaljløsninger for
røykrørsinnføring, og disse må i så fall følges.

166 Ildsted murt inntil skorstein, men med fleksibel over-
gang. Dersom ikke ildstedet har samme fundament
som skorsteinen, bør de skilles med en ubrennbar
glideplate, og røyken bør ledes inn i skorsteinen med
et fleksibelt røykrør som beskrevet i pkt. 164, se fig.
166.

165 Ildsted og skorstein murt sammen. En del kakkel- og
klebersteinsovner og de fleste klebersteinspeiser og
murte peiser er beregnet til å settes opp inntil skorstei-
nen og en brannmur. Slike ildsteder bør ha samme
fundament som skorsteinen for at det ikke skal bli ulike
setninger med påfølgende utettheter. Man må være
spesielt omhyggelig når man skal mure avslutningen
på røykkanalen der den skal gå inn i skorsteinen, slik
at tilslutningen blir tett. Kakkelovner, som er relativt
lealause, bør mures i forband med brannmuren og
skorsteinen for å oppnå en tilstrekkelig tett overgang.
Brannmuren og skorsteinen vil da også bli en del av
ovnens varmemagasin.

Fig. 164
Skorstein, røykrørsinnføring og røykrør

17 Feiing
Det skal være mulig å feie et ildsted (TEK § 9-1). Det
vil stort sett si at man skal ha tilgang til røykkanaler
osv. gjennom demonterbare luker. Dersom man skal
sette opp igjen et eldre ildsted som ikke har tilstrekke-
lig mulighet for feiing, kan det bli stilt krav om å bygge
om ildstedet. En slik ombygging kan bestå i å lage flere
feieluker eller å stenge av røykkanaler som vanskelig
lar seg feie. Et krav om ombygging bør veies opp mot
ev. antikvariske hensyn. Kakkelovner må bygges med
feieluke for røykrøret. Man kommer til for å feie røyk-
kanalene i en kakkelovn ved å ta ut løstmurte kone
stein i ildrommet og i krona.

2 Støpejernsovner

21 Generelt
211 Bruk. De fleste støpejernsovner er produsert primært

for vedfyring. I tillegg fins det ovner med stort ildrom
tilpasset fyring med torv, og med høyt ildrom og to
ilegg tilpasset koksfyring. Ofte er det enkelt å etter-
montere en parafinbrenner i en støpejernsovn, særlig i
en koksovn.
De fleste støpejernsovner er frittstående. En del er
bygd som kaminer, dvs. at ildrommet er omsluttet av
en kappe av støpejern, kleberstein e.l. som er tett inn
mot brannmuren. Mellom ildrommet og kappen er det
et ventilert luftrom. Noen støpejernsovner har koke-
hull, og vedkomfyren er en spesialvariant som kom
midt på 1800-tallet.

Fig. 166
Peis montert på separat fundament. Peisen har glidesjikt mot
skorstein og fleksibelt røykrør.
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Støpejernsovner får raskt høy overflatetemperatur og
egner seg til hurtig oppvarming av et rom. Ønsker man
en jevn grunnvarme i et rom, bør man fyre med koks
eller sette inn en klebersteins- eller kakkelovn som et-
ter rask oppfyring gir fra seg varmen over lang tid.
Vedovner fyres med god trekk slik at veden brenner
friskt. Man skal ofte legge i finkløvd og tørr ved, men
bare litt av gangen. Ved koksfyring kan man strupe
trekken og få moderat varmeavgivelse over lengre tid.
Ved hard fyring kan støpejernsovner avgi sjenerende
kraftig strålevarme, noe som kan dempes med et
skjermbrett.

212 Oppbygging. Støpejernsovner består hovedsakelig av
plater, rør, kraver o.l. av støpegods. Godset er ofte kar-
bonrikt, og er derfor sprøtt og porøst. Delene har spor
for sammenføyning, men sammenføyningene må kittes
for å være tette og for at ovnen skal stå støtt. Støpe-
jernsovner produsert etter ca.1870 er relativt lette og
velegnet til å stå på tregolv. Ildrommet, gjerne med
askeskuff under, står ofte på bein eller sokkel for å sik-
re lufting og avstand til golvet. Ovner produsert før
1840 har sjelden bein, men ildrommet stod rett på en
trekasse eller en treskammel. Tresokkelen tok ikke fyr
fordi disse ovnene hadde tykt gods (ca. 20 mm) og
man la sand som fôring i bunnen av ildrommet.

213 Historikk. På 1500-tallet ble bileggerovner og vind-
ovner av støpejern tatt i bruk i Norge, men det ble ikke
støpt ovner i Norge før 1622. På 1700-tallet begynte
man å lage ovner med røykkanaler for å utnytte var-
men fra røykgassene bedre, først som etasjeovner,
senere også som søyleovner og skulpturovner. Figur
213 a viser ulike typer støpejernsovner.

Helt fra starten ble norske jernovner støpt etter tre-
former med utskårne relieffer. Støpejernsovner repre-
senterer derfor hoveddelen av norsk verdslig skulptur
fra 16–1700-tallet, se fig. 213 b. Norske støpejerns-
ovner dekket stort sett innenlandsmarkedet og ble eks-
portert, særlig til Danmark.

Fig. 213 a
Ulike typer støpejernsovner
Foto I, III, IV og V: Riksantikvaren, foto II: Norsk Folkemuseum
I Bileggerovn (Eidsvold Værk, 1665) hvor glør og brennende ved

ble dyttet inn fra grua i naborommet gjennom et hull i murveg-
gen og røyken gikk tilbake til grua gjennom det samme hullet
eller et mindre hull høyre oppe

II Vindovn (Fossum Værk, 1771) med luke for ilegg og røykrør
III Etasjeovn (Bærum Værk, 1786)
IV Søyleovn (Nes Værk, 1804)
V Skulpturovn (Bærum Værk, 1817)

Fig. 213 b
Ovnsplate fra Bolvik Værk (1700-tallet) med Neptun i slede for-
spent med hest og løve
Foto: Norsk Folkemuseum

I

II

III

IV V

22 Registrering
Man bør dokumentere hvordan ildstedet ser ut med et
par foto eller en skisse før man demonterer det.
Samtidig bør man se over om det mangler deler eller om
det er sprekker eller andre skader på noen av delene.
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Mål og noter hvor langt ut på golvet beina står, hvor
stort ildrommet er og hvor fyringsluka er plassert. Må-
lene trengs for å lage ev. ubrennbar plate hvis ovnen
skal monteres på brennbart underlag.
Støperiets navn står oftest på ovnen. Modellen kan og-
så ha et nummer eller navn, som kan stå sammen med
støperinavnet eller være preget inn på baksiden av
noen eller alle plater i ovnen. Navn og nummer er verd
å merke seg, da støperiene ofte har oversikt over alle
modellene sine og hvordan de har sett ut originalt.
Dersom støperiet er nedlagt, kan man forsøke å skaffe
informasjon fra et jernverksmuseum, ofte på stedet
hvor støperiet lå, eller fra en som selger gamle ovner.
Se også [621].

23 Demontering
For å unngå å sote til rommet ovnen står i bør man om
mulig løsne ovnen fra skorsteinen og bære den ut i ett
stykke, ev. etter å ha fjernet løse deler først. Det kan
være en fordel å binde noen snorer rundt ovnen før
man løfter den for å hindre den i å falle fra hverandre
under flyttingen. Dersom det ikke er mulig å flytte ov-
nen, bør man dekke golvet i god avstand fra ovnen før
demonteringen begynner.
Ovnen plukkes ned del for del fra toppen. Mindre røyk-
kanaler, sylindre o.l. kan være støpt i ett stykke. For
øvrig består de fleste rom av en bunn eller krave ne-
derst, flere veggplater og en topp eller krave øverst
som holder veggplatene sammen. Før man løfter av en
topp eller krave, bør man binde en snor rundt ev. vegg-
plater for å hindre at de faller fra hverandre og ødeleg-
ges.
Som regel sitter ikke delene fastere sammen enn at
man lett kan ta dem fra hverandre med håndmakt. Der-
som delene skulle sitte fastere sammen, kan man riste
litt i dem, ev. banke lett med en gummihammer eller
bende forsiktig i skjøtene med et bredt skrujern. En-
kelte deler kan være skrudd sammen; ofte er beina
skrudd fast til bunnplata med en stor skrue.
Det er som regel lettest å løsne tilkoblingen til skorstei-
nen samtidig som man plukker ned delen som har
stuss for røykrøret. Det kan ha vært benyttet tette-
materiale av asbest ved tilkoblingen til skorsteinen; ta
i så fall kontakt med feieren for opplysninger om for-
holdsregler. Ta vare på røykrøret selv om det ikke pas-
ser der ovnen skal settes opp igjen. Stussen for røyk-
røret er ofte litt kon. Selv om stussen oftest er rund,
kan den på mange ovner være oval. Med det gamle
røykrøret bevart er det lettere å lage nytt røykrør som
passer på stussen.
Legg merke til lokk eller andre innretninger som styrer
røykgassenes vei gjennom ovnen.
Ildrommet ble ofte fôret med stein for å begrense
varmebelastningen på støpegodset og overflatetem-
peraturen på ovnen. Slike fôringer er ofte avskallet,
oppsprukket og delvis borte, men det er nyttig å regist-
rere hvor de har vært brukt og i hvilke tykkelser.

24 Rensing
Det er som regel tilstrekkelig å rense ovnsdelene med
stålbørste. Dersom man bruker vann, må man være
omhyggelig med å tørke delene godt, helst over svak
varme, for å unngå rust.

25 Lagring
Støpejernsovner må lagres tørt. Med litt polstring mel-
lom  delene kan de pakkes ned temmelig kompakt i en
trekasse e.l. Anslagsvis trenger en nedpakket ovn kun
en tredjedel så stor plass som den tar i montert til-
stand.
Registreringene man gjorde før demonteringen, bør
lagres sammen med ildstedet.

26 Forberedelser til montering
261 Skadde eller manglende deler. Før man begynner å

montere ildstedet, bør man supplere og reparere ev.
skadde eller manglende deler.
Den enkleste "reparasjonen" av et sprukkent støpe-
jernselement er å plassere det i en avstengt røykkanal
(gjelder særlig etasjeovner) slik at man får en tett ovn
uten å supplere eller foreta skjemmende reparasjoner.
Sprukne elementer kan laskes med en plate, helst en
på hver side. Platene skrus fast med mutterskruer gjen-
nom forborede hull. Bor forsiktig i støpegodset. Legg
rikelig med ovnskitt mellom lasken og elementet før de
skrus sammen. På synlige deler av ovnen bør man
unngå lasking og heller prøve å få tak i en spesialist
med erfaring i å sveise støpegods.
Hvis en del mangler eller er så skadet at man ikke
ønsker å bruke den, kan man forsøke å skaffe en ma-
ken del fra en annen ovn som likevel ikke er komplett.
Eventuelle museer eller forhandlere av eldre ovner kan
være behjelpelige. Man kan lage en ny del av en jern-
plate som er tilskåret og ev. buet i riktige mål. Platen
må som regel påføres sveisesømmer tilsvarende not
eller fjær i den opprinnelige delen. Man kan også få
støpt en ny del på et jernstøperi. Man må da ha en
gammel del som mal, enten ved å rekonstruere den
gamle ødelagte eller låne en tilsvarende del fra en
maken ovn. Den nystøpte delen kryper 1 % i forhold til
malen, så for større deler kan det bli nødvendig å slipe
opp sporene for sammenføyningene.

262 Prøvemontering. Det er vanligvis ikke så vanskelig å
finne ut hvordan en støpejernsovn er bygd opp dersom
man har alle delene. Det kan likevel være en fordel å
prøvemontere ovnen uten bindemiddel. Man kan da
finne ut hvilke deler som må holdes sammen før de
låses av et lokk eller en krave. Ved prøvemontering
kan man også planlegge røykgangen (gjelder særlig
etasjeovner) og måle ut dimensjonene på et nytt røyk-
rør, se pkt. 162.
Prøvemontering er dessuten nyttig hvis man er usikker
på hvor beina eller sokkelen skal plasseres for å opp-
nå lovlige avstander rundt ovnen, se pkt. 142.

263 Underlag. På golv av brennbart materiale må man
huske å montere den ubrennbare platen (se pkt. 143)
før man setter opp ovnen.

27 Oppbygging, fôring og sverting
271 Samling. Plasser bein eller sokkel slik at ildrommet og

ovnen for øvrig kommer i riktig avstand fra brannmur
og brennbart materiale. Sett sammen ovnen del for del,
og vær nøye med å legge ovnskitt (fås i fargehandel) i
alle sammenføyningsspor før delene presses sammen.
Ovnskitt som tyter ut, skrapes vekk med en pinne og
fugen glattes med en våt finger. Ovnskittet må herde
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Fig. 272
Fôring av ildrommet med stein

før man fyrer i ovnen, ellers blir det sprøtt, sprekker
opp og løsner. Når man bygger opp veggene til et rom
i ovnen, er det ofte en fordel å binde en snor rundt
veggplatene slik at de ikke faller ut, se fig. 271.

272 Ildrommet. Når veggene i ildrommet er satt sammen,
bør ildrommet fôres. Fôringen skal redusere overflate-
temperaturen på ovnen og redusere de mekaniske og
temperaturmessige påkjenningene på støpegodset
som omslutter ildrommet. Fôringen skal også isolere
ildrommet slik at temperaturen blir så høy som mulig
under forbrenningen. Nyere ovner kan ha egne fôrings-
plater i støpejern, men det vanligste er å fôre ildrommet
med stein.
Man kan mure opp en fôring av ildfaste stein, se pkt. 53,
eller bruke en spesiell fôringsmasse. Fôringsmassen
fås enten som "stein i pulverform" som skal røres ut
med vann til en mørtelliknende masse, eller som en
blokk plastisk masse innpakket i plast. Blokken skjæ-
res med snekkersag til plater i passelig tykkelse (20 –
30 mm). Mørtelmassen eller platene presses og ban-
kes på plass langs bunnen og veggene i ildrommet, se
fig. 272. Massen må tørke over natta før man fyrer i
ovnen.

man velge røykgangen slik at røykgassene få minst
mulig motstand i ovnen. Med god trekk bør man velge
en "snirklete" røykgang slik at røykgassene avgir mest
mulig varme før de trekker opp i skorsteinen. Enkelte
ovner har regulerbare luker slik at røykgassene kan få
fritt og enkelt løp under opptenningen når trekken er
dårligst. Når ovn og skorstein er blitt varme og trekken
er god, kan man styre røykgassene gjennom flere
røykkanaler og nyttiggjøre seg mer av varmen.

274 Sverting. Støpejernsovner bør svertes umiddelbart et-
ter oppsetting. Ovnssverte påføres med en myk klut, og
overskytende sverte tørkes av. På nytt gods gjentas
behandlingen flere ganger. Ovnssverten beskytter
støpegodset mot å ruste, og gir ovnen en blank og ren-
holdsvennlig overflate.

Fig. 273
Typiske røykkanaler i kompakt ovn, etasjeovn og søyleovn

Fig. 271
Veggplatene holdes sammen med en snor som strammes med
klosser. Trekk klossene ut mot hjørnene for å stramme snora.

Fortsettelse Del II

273 Røykkanaler. De minste og eldste ovnene slipper røy-
ken rett fra ildrommet ut i røykrøret og inn i skorstei-
nen. Slike ovner påfører skorsteinen stor varmebe-
lastning, og det kan bl.a. føre til at en ev. pipefôring
kan sprekke. Et lengre røykrør senker røykgass-
temperaturen før gassene kommer inn i skorsteinen.
De fleste ovnene har imidlertid et eller annet system av
røykkanaler som røyken må passere gjennom før den
kommer ut i røykrøret, for å sikre at mest mulig av var-
men fra røykgassene blir avgitt til rommet. Røyk-
kanalene kan være utformet som søyler, etasjer o.l.
eller kan være skjult i ovnskroppen, se fig. 273. Særlig
i etasjeovner kan man velge ulike kombinasjoner av
røykkanaler ved å legge lokk i etasjenes bunn- og topp-
plater. Dersom det er dårlig trekk i skorsteinen, bør
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Fig. 312
Typisk oppbygging av en kakkelovn

Røykgangsprinsippet i moderne kakkelovner ble opp-
funnet i Sverige i 1767 på oppdrag av Rikets Råd. For-
anledningen var vedmangel i svenske byer, og røyk-
gangene gjorde at varmen fra røykgassene ble maga-
sinert i ovnen. Kakkelovnen er fortsatt den mest ener-
gieffektive vedovnen som fins. Virkningsgraden er på
85 % eller bedre.
Fram til ca. 1950 ble støpejernsovner med røykkanaler
i norsk og dansk dagligtale kalt kakkelovner. Da de
"ekte" kakkelovnene kom på 1700-tallet, var ordet alle-
rede i bruk, og man måtte finne en annen betegnelse.
Kakkelovnene ble stort sett importert fra Sverige og ble
derfor kalt svenskovner. I en kort periode rundt 1760
produserte man kakkelovner på Herrebø ved Halden.

32 Registrering
Merk hver kakkel med skiftnummer (A for nederste skift,
B for neste osv.) og rekkenummer (1 på kakkelen lengst
til venstre, 2 på den neste osv.). Skriv nummeret på en
bit maskeringstape som festes på hver kakkel. Ikke
skriv med sprittusj rett på glasuren. Ta bilde av ovnen
med merkelappene på, helst fra flere vinkler og slik at
numrene er synlige på bildet.
Se over ovnen før den plukkes ned, om deler mangler
eller om den har sprekker eller andre skader.

33 Demontering
Før man begynner å plukke ned en kakkelovn, bør man
bygge et telt rundt ovnen, da nedplukkingen vil virvle

Fortsettelse fra Del I

3 Kakkelovner

31 Generelt
311 Komponenter. En kakkelovn er vanligvis murt opp med

et skall av kakler og en kjerne av murstein. Kaklene er
brente leire-elementer med vanger på baksiden, ofte
glasert eller dekorert på framsiden, se fig. 311. Mur-
steinene er dels vanlig massivtegl og dels chamotte-
stein, dvs. ildfast leire brent ved høy temperatur, deret-
ter finknust og brukt som "tilslag" i ny ildfast leire som
er brent til murstein ved høy temperatur.
Kaklene bindes sammen med kramper av ståltråd før
kjernen mures opp med en leirevelling som mørtel. Det
er kakkelsettet som bestemmer ovnens størrelse og ut-
forming. Kakkelovner var dyre, og kaklene var ofte til-
svarende rikt dekorert med mønster og/eller relieff.

312 Oppbygning. Kjernen består av en massiv sokkel ne-
derst, så kommer ildrommet og i resten av ovnen er det
røykkanaler. De fleste kakkelovner er bygd opp med
fem vertikale kanaler, se fig. 312, men mindre kakkel-
ovner (lavere enn ca. 1,5 m) kan ha horisontale kana-
ler som i en støpejerns etasjeovn, se fig. 273.
Kakkelovner kan være utført med ilegg i fronten eller
som bileggere, dvs. med ilegg fra et naborom.
Kakkelovner som er i jevnlig bruk, bør plukkes ned og
mures opp igjen etter 30 – 50 år fordi kjernen blir slitt.
Stein sprekker og mørtelen løser seg opp fordi ovnen
blir ørlite grann større for hver gang man fyrer i den.
Ovner som blir mer sporadisk brukt, kan stå lenger.

313 Historikk. Man har lenge murt ovner med et ytre skall
av kakler eller leirpotter, i Tyskland i allfall siden 12–
1300-tallet. Opprinnelig murte man sammen ordinære
leirpotter for å få stor overflate både inn- og utvendig
og dermed større varmeangivelse. Etter hvert laget
man spesielle kakler til ovner. Vanligvis har kaklene en
konstruktiv funksjon som beskrevet i pkt. 371, men man
har også siden 1700-tallet kledd ovner med fajanse-
fliser og til og med porselensfliser.

Fig. 311
Kakler
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opp mye støv og sot. Man begynner med toppen eller
kronen på ovnen. I noen tilfeller er den løs og kan løf-
tes av i ett stykke. I andre tilfeller sitter den fast. Man
må da løsne de enkelte kaklene ved å banke forsiktig
på dem med en gummihammer. Når alle kaklene på
kronen er fjernet, må man bryte den i stykker uten å
skade kaklene lenger ned på ovnen.
Når kronen er fjernet, fortsetter man med å rive stei-
nene i kjernen. Steinene sitter sjelden hardere enn at
de kan løftes ut uten videre, ev. løsnes med litt rug-
ging. Eventuelt kan man løse opp leiremørtelen ved å
helle vann over ovnen. Steinen sorteres bare i hele eller
defekte stein.
Etter hvert som man fjerner kjernen, kan man løsne
kaklene ved å fjerne ståltrådbøylene mellom dem og
dytte kaklene inn mot midten av ovnen. Ved å dytte
kaklene innover, er det minst sjanse for å skade glasu-
ren. Kaklene kan være skjøre, og må håndteres som
glass. Kaklene rett over fyråpningen har fått den størs-
te varmebelastningen og er mest utsatt for å sprekke
under håndteringen.
Før man demonterer det nederste skiftet med kakler,
bør man lage en mal av ovnens grunnflate, det letter
oppsettingen senere. Malen kan være et stykke papir
lagt over nederste skift som man gnir fingrene på langs
ytterkanten av kaklene og slik får en skarp brett avteg-
net på papiret.

34 Rensing
Hele stein og kakler renses for sot og rester av mørtel
og fugemasse, vaskes og tørkes godt. Pass på ikke å
fjerne merkelappen fra kaklene.

35 Lagring
Kaklene pakkes inn en og en, stables forsiktig i en kasse
og lagres tørt og frostfritt. Brukbare tegl- og chamotte-
stein kan stables i forband på en pall som bør stå tørt.
Registreringene man gjorde før demonteringen, bør
lagres sammen med kaklene.

36 Forberedelser til montering
Se over at ovnen er komplett, dvs. at alle kaklene er til
stede og hele. Der er ofte mulig å skaffe erstatning for
manglende kakler, men det krever innsats. Kakler som
har sprukket, kan limes, helst med Karlsons lim.
Kjernen mures i prinsippet opp på nytt hver gang man
setter opp ovnen. Man kan mure kjernen av bare nye
stein eller av uskadde, brukte stein supplert med nye,
ev. med ildfaste elementer.

37 Oppbygging
371 Muring. Oppbygging av kakkelovner bør overlates til

fagfolk med erfaring i å mure opp gamle kakkelovner.
En fagmann trenger en drøy uke på arbeidet, noe av-
hengig av ovnens størrelse og oppbygning.
Prinsipielt foregår oppbyggingen slik at man setter opp
ett skift med kakler og binder dem sammen med
ståltrådkramper både horisontalt og vertikalt. Dernest
murer man kjernen av murstein i kaklenes skifthøyde.
Se fig. 371. Man bruker chamottestein til ildrommet og
ca. 1,0 m opp i brennkammersjakten, samt til kronen.
For øvrig kan man bruke vanlig massiv tegl. Steinene

mures med en leiremørtel som består av en del leire
(pulverleire eller helst pottemakerleire), tre deler sand
og vann. Det er meget viktig å holde lodd og vater un-
der oppbyggingen.

Fig. 371
Tradisjonell oppbygning av en kakkelovn

Fig. 372
Alternativ oppbygning av en kakkelovn

372 Alternativ oppbygging. I de senere årene er det produ-
sert kakkelovner hvor kjernen består av elementer av
olivinstein, dvs. høyildfaste stein produsert av berg-
arten dunitt som i hovedsak består av mineralet olivin,
se fig. 372. Elementene lages i noen "standard-
tverrsnitt", men kan ved behov tilpasses ovner med
andre mål. Kjernen mures opp først med vanlig leire-
mørtel. Så settes kaklene på den ferdige kjernen i en
sandrik pussmørtel av 1 del sement til 6 deler sand.
Slike ovner er enklere å montere (kan monteres av en
nevenyttig og nøyaktig amatør), og kan stå lenger før
de må demonteres. Olivinstein er tyngre enn tegl og
har større varmelagringsevne. Kaklene sitter imidlertid
fastere enn på en tradisjonelt murt ovn, men det er ikke
umulig å løsne dem ved demontering.

373 Tilkobling til skorstein. Dersom ovnen er frittstående,
dvs. ikke murt i forband med brannmur og skorstein, må
den kobles til skorsteinen med et røykrør som beskre-
vet i pkt. 16. Røykrøret mures fast i ovnen med leire-
mørtel tilsatt litt sement.

374 Fuging. Når ovnen er satt opp, fuger man mellom kakl-
ene. Som fugemasse er det opprinnelig brukt kritt og
eggehvite, men krittfuger vil etter en tid sprekke og
løsne. Et mer bestandig alternativ er å fuge med vanlig
hvit fugemørtel, ev. en spesiell kakkelovnsacryl. Etter
en tids bruk må man regne med å etterfuge.

375 Dører. Kakkelovner har doble dører til ildrommet; yt-
terst en messingdør og innenfor den en støpejernsdør.
Noen ovner har hatt et jerngardin innenfor støpejerns-
døra, slik at man kunne fyre med åpne dører uten å
risikere gnistsprut. Nye dørsett kan fås med glass i den
indre døra. Nye feieluker osv. er heller ikke vanskelig å
skaffe.
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4 Klebersteinsovner og -peiser

41 Generelt
411 Materiale. Av natursteinene er det praktisk talt bare kle-

berstein som kan motstå temperatursvingningene i et
ildsted uten å sprekke. Kleberstein har i tillegg stor
varmelagringsevne. Ildstedet vil avgi varme lenge etter
at fyringen er avsluttet og får sjelden sjenerende høy
overflatetemperatur.
Kleberstein er lett å bearbeide. Tollekniv og vanlig tre-
skjærerverktøy er tilstrekkelig for å bearbeide overfla-
ten (men man vil skjemme verktøyet). Vanligvis brukes
steinhoggerverktøy.
Som bindemiddel benyttes natron-vannglass (Krystazil),
en vandig oppløsning av natriumsilikat. Løsningen her-
der, dvs. feller ut silisiumdioksid, under påvirkning av
luftens karbondioksid og må derfor oppbevares slik at
luft ikke kommer til.

412 Oppbygging. Ildsteder av kleberstein består av sagde
eller utskårne plater, søyler og bjelker som er limt sam-
men med vannglass, se fig. 412. Ildstedet kan dessu-
ten ha deler av støpejern eller messing, så som søyler,
bærebjelke for peiskappe, fyringsluke, sotluke, spjeld
o.l. Også metalldelene er limt fast med vannglass. Ny-
ere ovner kan være satt sammen med metallskinner og
-ringer i spor i elementene, uten bindemiddel. Slike ov-
ner kan uten videre tas fra hverandre og settes sammen
igjen del for del.

ev. flate mot brannmur. Etter demonteringen bør man
måle opp plassering og størrelse på innstikket i skor-
steinen.
Ovner av kleberstein er ofte produsert i serier, mens
peiser er utformet individuelt. Ildstedene er sjelden
merket, men finner man merke, initialer eller årstall, bør
det noteres.

43 Demontering
Vannglass kan mykes opp med vann. Ved å dekke ild-
stedet med våte kluter et døgn eller to, løsner vann-
glasset tilstrekkelig til at det er mulig å kile delene for-
siktig fra hverandre med en bred jernkile. Man opple-
ver imidlertid ofte at delene ikke skiller seg etter fugen,
men at det løsner skall som blir sittende fast på nabo-
delen. Sår etter slike skall bør man flikke med en gang.
Man kan enten løsne skallet med mer vann og lime det
på plass igjen, eller sparkle såret med en blanding av
vannglass, klebermel (talkum) og finknust kleberstein.
Vannglass kan bestilles på apotek, hos ovnsforhand-
lere eller spesielt velassorterte fargehandlere. Kleber-
mel og finknust kleberstein kan skaffes fra ovnsfor-
handlere eller klebersteinsbrudd.
Kleberstein sprekker lett og får lett støtskader. Derfor
er det viktig å behandle delene forsiktig etter hvert som
ildstedet plukkes ned. Ikke sett deler ned på golvet
med hjørnet først, men legg dem flatt ned på bølgepapp
eller annet mykt underlag.
Fordi steinene er skjøre og tunge, er det upraktisk å
måtte prøve seg fram under senere montering. Man
må derfor ha god orden på hvor i ildstedet de ulike de-
lene hører til, f.eks. ved å lage en monteringstegning og
nummerere delene etter tegningen.
Dersom en stein er ødelagt, kan det være lurt å ta mål
av steinen før den tas ut, ev. måle hullet der den har
vært, da det kan være vanskelig å ta eksakte mål av en
haug med bruddstykker.

44 Rensing
Delene vaskes og skrubbes for å fjerne sot.
Kleberstein får lett riper og fettflekker. Stygge overflater
kan vaskes med grønnsåpevann og ev. slipes med fint
sandpapir. Svært oppripete overflater kan ev. bearbei-
des på nytt med prikking, rifling e.l.
Fettflekker kan fordampes vekk. For ovner kan det være
tilstrekkelig med hard fyring, mens fettflekker på peiser
må fordampes med flamme fra blåselampe eller ski-
brenner rett på flekken 10 – 15 minutter.

45 Lagring
Kleberstein stiller små krav til lagringssted, men bør
ikke utsettes for riper eller støt. Det er fordelaktig, men
ikke påkrevd, med tørt lagringssted og tildekking mot
nedsmussing. Steinen tåler å fryse, men frossen stein
bør tines før bruk. Tiningen kan ta flere døgn.
Registreringene man gjorde før demonteringen, lagres
sammen med ildstedet.

46 Forberedelser til montering
Se etter at alle delene til ildstedet er til stede. Skadet
stein kan lappes på ved å renskjære såret og få laget
en ny bit etter mål som limes inn. Skadet eller sprukket

Fig. 412
Klebersteinspeis
Foto: Granit-Kleber AS

413 Historikk. Kleberstein er brutt flere steder i Norge. Den
ble benyttet til kokekar alt i steinalderen og som bygge-
materiale fra 1100-tallet. Kleberstein ble ikke tatt i bruk
til ildsteder før midt på 1600-tallet, og da helst stein fra
bruddene på Møre og i Nord-Gudbrandsdalen.

42 Registrering
Man bør dokumentere med et par foto eller en skisse
hvordan ildstedet ser ut før man demonterer det.
Før man begynner demonteringen, bør man se over ild-
stedet om det mangler deler eller har sprekker eller
andre skader, samt måle opp ildstedets grunnflate og
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stein kan også erstattes med ny stein laget etter mål. Ny
kleberstein inneholder noe vann, og man bør fyre mo-
derat inntil steinen har tørket helt, dvs. en måned med
regelmessig fyring.

47 Oppbygging
Delene legges opp og limes sammen med en blanding
av vannglass og klebermel (talkum). Blandingen gir en
lys fuge. For å få en mørkere, mindre synlig fuge, bør
man blande inn finknust kleberstein i tillegg til klebermel
i limet. Limblandingen bør ha konsistens som barne-
grøt; det går med ganske mye klebermel. Blandingen
smøres på limflatene med en pinne eller fintannet spar-
kel. Limet tørker/herder i løpet av et døgn. Større peiser
bør monteres over to dager for å unngå at steinene
sklir fra hverandre i løpet av natta. Fugetykkelsen gir
seg ofte av steinenes utforming, og er vanligvis ikke
over 1 mm, som regel ca. 0,5 mm.
Det er viktig å vatre og vinkle ildstedet nøyaktig helt fra
bunnen av. Limfugene kan ikke ta opp skjevheter un-
derveis slik som ved murte ildsteder. Dersom det like-
vel blir nødvendig med justeringer i fugene, kan man
skole opp med stumper av bandjern som man baker inn
i limblandingen.

5 Murte ildsteder

51 Generelt
511 Bruk. Murte ildsteder kan være utformet som åpen grue

(peis) eller mer eller mindre lukkede ovner. En spesiell
type er bakerovner hvor man benytter murverkets varme-
lagrende evne, enten ved å fyre direkte i bakerrommet
og rake ut glør og aske før man baker, eller ved å fyre
i et eget ildrom under eller ved siden av bakerrommet.

512 Oppbygning. Man har murt ildsteder av alt fra ubear-
beidede åkerstein til teglstein. Men fram til sement-
mørtelen kom i alminnelig bruk ca. 1910, har man be-
nyttet leire- eller kalkmørtel som bindemiddel. Utfor-
mingen av ildstedene har variert, men de fleste har
vært pusset både utvendig og innvendig. For åpne ild-
steder har det alltid vært en utfordring å bære peis-
kappen. Bæringen har derfor ofte vært profilert eller
dekorert på annen måte, enten det har vært en lang
naturstein, en murt bue, en trestokk eller en bjelke av
kleberstein, se fig. 512.

513 Historikk. I byene i Norge ble den åpne åren midt på
golvet avløst av en murt røykovn allerede på 1200-tallet.
Da grua med skorstein kom på 15–1800-tallet, ble ild-
stedet flyttet ut i et hjørne av stua, og en støpejernsovn
kunne kobles til skorsteinen fra et nabokammers eller et
loftsrom. Da matlagingen ble flyttet fra stua og over i et
eget kjøkken, fulgte grua med, ev. supplert med en baker-
ovn. Da støpejernskomfyrene kom på midten av 1800-
tallet, ble de ofte plassert i en murt "grue" med hevet
golv, bakvegg og peiskappe over komfyren.

52 Riving og gjenoppbygging
Det er bare i helt spesielle (antikvariske) tilfeller at det
er aktuelt å demontere et murt ildsted for å sette det opp
igjen senere. Dersom det er aktuelt, må man måle opp

ildstedet, tegne opp grunnflate, profiler på puss osv.
og for øvrig registrere alle synlige deler som ildstedet
består av. Hvis ildstedet er murt med leire-, kalk- eller
kalksementmørtel (før ca. 1970), kan man banke stei-
nene løse og plukke ned ildstedet stein for stein. Sam-
tidig kan man registrere oppbygningen. Ellers må man
mer eller mindre knuse det hele og ta vare på jern og
framtredende elementer som bærebjelke for peiskappe
o.l. til gjenbruk. Ildstedet mures så opp med samme ut-
forming som tidligere og med bruk av de elementene
man har spart på. Generelle råd ved utforming av røyk-
hals, trekkforhold osv. er gitt i Byggdetaljer 552.135.

Fig. 512
Murt peis. Rosendal i Hardanger
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum

53 Fôring av ildrommet
Ildrommet må fôres med stein som tåler varmebe-
lastningen fra fyringen. Det vil i praksis si ildfaste mur-
stein eller kleberstein. Fôringen må ikke mures i for-
band med resten av ildstedet, men steinen i fôringen
bør innbyrdes mures i forband.
Om utførelse av fôring med kleberstein, se pkt. 47.
Man bør bruke ildfast mørtel når man murer fôringer av
ildfaste murstein. For å unngå at steinene løsner etter
hvert bør fugene være smale, dvs. ikke bredere enn 3
mm. Man kan mure med knasfuger, dvs. at steinene
bare dyppes i tynn mørtel og bankes på plass, men
med knase fuger er det vanskelig å bytte ut en enkelt-
stein seinere, hvis det blir nødvendig.
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