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C1. Eldningsråd
Att tända upp i en vedpanna kräver teknik. Men när du väl
lärt dig tekniken bör det inte vara något problem. Här är
emellertid några enkla råd och tips. Naturligtvis kan
tekniken variera. Prova dig fram.
• Läs anvisningarna som följer med din panna!
• Klyv ett torrt vedträ i bitar på cirka 2–3 cm tjocklek. Använd
extra torr och varm inomhuslagrad ved, helst björkved med
mycket näver på.
• Lägg de kluvna bitarna i eldstadens botten, över hålet i rostret.
• Lägg lite torra stickor ovanpå.
• Tänd med hjälp av lite tidningspapper eller näver.
• Fyll upp eldstaden med ved (stapla noga) när elden tagit sig
ordentligt.
• Öppna dragspjället för fullt, vid tändning, om du har en panna
med omvänd förbränning och låt elden brinna som vid överförbränning tills det tar sig.
Braständstickor är ett bra hjälpmedel för att tända pannan. De
brinner länge utan aska, till skillnad från papper. Det finns också
andra hjälpmedel. Små gasoltändare är praktiska och bekväma.
Var alltid försiktig när du börjar elda i en ny panna. Panna
och skorsten behöver tid att vänja sig vid värmen. Tänk också på
att det finns fukt kvar i pannans keramik. Dels från själva
tillverkningen, men också i form av kondens vid lagring och
transport. Vattnet måste förångas långsamt för att det inte ska bli
sprickor i godset. Ett bra sätt är att ha en liten öppning i
dragluckan och göra en minibrasa med 3–5 vedstycken som
glöder. Fyll på med ny ved efterhand.
En nymurad skorsten ger ordentlig drag först när den blivit
riktigt torr. Har du anslutit pannan till en skorsten som stått
oanvänd en längre tid, kan du sätta fart på draget genom att elda
med papper i pannans eller skorstenens sotlucka eller ännu hellre
lite T-röd i en burk i pannans eller skorstenens sotlucka.
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