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Här är kakelugnen som värmer både kroppen och ögat. 
Juvelen i kronan hemma hos Magnus Olsson är keramikern 
Annika Svenssons skapelse. Vilken pärla! 

Av ANNA - (LARA LOFVENBERG FOTO PETRA JONSSON 

REJÄL BRASA. Magnus tittar till elden och fyller på med torr och fin björkved. 

Magnus tips: Starta en rejäl brasa på kvällen 
Namn: Magnus Olsson. 
Ålder: 45. 
Gör: Vd för Magnum dekor, en 
reklamfirma som gör 
dekortryck på lastbilar 
och bilar. 
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Familj: Döttrarna Sara 16, och 
Ida 18, som går i gymnasiet. 
Magnus eldningstips: Lägg in 
en rejal brasa på kvallen nar 
du kommer hem från jobbet, 
efter någon timme ar kakel-

ugnen riktigt varm - och rum
met där den står också. Nar 
all ved brunnit upp dra spjäl
let helt och hållet, så håller 
kakelugnen värmen hela nat
ten. 
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"Jag kände direkt att den 
här kakelugnen skulle 

passa in i vårt vardagsrum" 

------.... 

■ - MIN KAK[ 
J.1 

I 
här kakel 
omd n 

Magnu 
fl)ttnd 
Tollc 
år 
janm 
m:itn 
sen I koket 

\1cnp bf.'h 
m ktilln. en ka 
som Jag kunde 
ml.!t ,I. 1i; klinde d 
cröna och gulvltn 
hg I fiittcr sl:ulle pas: 
dagsrum Den ,;nr d, 
otrohi:;t nn, och ja ha 
m•~- s.'il!Pr M"l"TI"" 

ATT HAN HITTADE I t d 
u •n 1 v 1r en Han be 
konslhnntvcrksutsUilln n på N 
slott i Tt,l111rerl d 1r kemm k rn 
knkPlugnsmnknren Annika S,; 
stall«lc ut sina handgjorda kak u 
nnr ~1agnus köpte den for -ooo kro-
nor, men då Ingick montl'rtng 

Kakelugnen lir helt och hAllet 
hanrlgjord Il\ lr.rgods, med t'ln ,!mg 
randc rnkknnaler inne I kakelugnen 
som sprider ,;armen fran rökgasern:i 
pli gammnldngs vis Nar Magnu-. köpt 
sin kakr.lugn kom knkclugnsm:ikaren 
sjalv hem 1111 honom med den 03 \-:U

den nr.dmnntcrnd 1 48 dclaroch @r 

pnckad 1 {ltt I papplådor F.n vcckns o.r 
bete \ar det lör Annika S\"{'n._c:son ntt 
mur::i upp den ho,; l\ln uus 

FÖRST BYGGDE HON åh-n eld,tnd n 
I\ h.trdl,rant te . med dubb :i 
roltgflng;ir. &n monterade, de s}aSt'
radc knklen med grönt och \itt m ns 
ter utanp.'l Hon nnslot knk lugn !Il 

tlll de nilstan hundm år gamla men 
\ lfungcrnnde rökgångarnn I dd 
gamln huset, och n:ir murti i;arna tor 
Juu en r tvfl tre mlt~dl'r 1 d n prU 
lnns nvn knkclugn n \'ar d t b:i.ra att 
s5Un I gåns att eld:i 

'.\1ngnus och h:ins två duttrnr ~rn. 
16, och lcb, 18, bor lett falurott hus ) 
frftnl910llu tbJ !d somarbo-
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VARMl I ALLA RUM . Den 
hundr,1 Ar s1ml,1 vita 
ukelugnen vlrmer lik.I 
bra som den nytillverkade 
gr1Snmönstr,1de. I köket 
stAr en gammal jlrnspls 
frjn Husqv1ma npen• 
fabrik. 

A 
► t.11 bost:1d till Na:is spmnl'n och 

t xtllfabrikcr rom (anns k\":u 
mda in på 1960 t:ilct O..~ finns 

modcnUI Cl!:ll'mC'nt l olb sju 
rummen I M.1 •nus ~het men 
d t ur 11am I dottrarn.,s SO\ rum 
;,å m CT"\ nln1;en som c-lc-menten 
am,.mds 

Så eldar du i en kakelugn 
■ Om man vill ha ~tor varmeeffc-kt 
av sin k.1! , •lugn ska man lagga in 
en el:er tva rc•1ala brasor per dygn, 
till e~mpel morgon och kväll. När 
elden tagit sig ska man dra spjallet 
Ull hälften. !>å att det inte brinner för 
häftrgt, då kan kakelugnr>n sprick.i J3g eldar fahUskt I mlrul t\'å 

knkciugrur \,u-Je 1-., Wl under 
, lntcrhah.irct P.1 det kbrnr Jag 
hrla upp\;.\l"lnDlnb'l'D I de tro 
rumm n I bottemanlngen l\t!'n 
Jag lur rutin ~ det här med nu 
elda. och sp.:irar tn otroligt 
m) ckl't d ~det. &nger t.fagnus. LUCKAN PÅ GI.ANT. En rejll ved• 

bra.sa sprakar hemtrevligt. 
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I Ett varmt välkommande i en kall värld 

• När brasan brunnit ut h••ll och 
hållet släng,., rnan spjc1lh•t så att de 
varma rökgac.erna ska ~t:inn;i kv.11 1 

gångarna mni= I kakPlugn(•n O<h 
v.lrma upp teglet och lr.ilklcl IJen 
fungerc:r då som ett vännC'r11<1ga-.in 
under många t1mm,1r. 

r , .ign:'., t; tär ,v ~ moderna "T'od r od fl r" tr du ör en fl,ttq 

l :!jarc eller t'n som roJUter av att tli oc:t: t •ta an elden fITTn <la id gt med a tc:natw Hur du Ari bor 
.. e; ;:J.ar ditt h: ar dl'tl.lt .ttl '1rt1 d persor. ~a f avor I vårt rt mt'!'\l wv,w tuh~ 1v1 com 

Att elda heta tiden med öppna 
luckor är mysigt, men det är inte 
aIls bra ur uppvarmningssyn
punkt. Om s.idan eldning sa man 
forr illl man cld,u för kråkorna. 

Vad ska man elda mN!? 
Hell torr blörkved, eller briketter 
från byggvaruhus. förbr/lnningen 
li1 faktiskt mer l'ffi>kt1v nar man 
<•kJar ml.'d bnkctlt•r, de farliga ut 
5llippen uv 10kg,1scr m1n11neras. 
B11ket11•r llr c1llts.'i Clt mer mil• 
Jöv:inligt allernat1v lin ved 

TULIKIVlt! 
For att varlden år kall 


