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ånga tror att man i de finska 
nybyggarnas rökstugor levde under 
en näst intill ständig plym av rök 

under taket. 
Men så var det inte alls. Även under den 

strängaste vinter behövde man inte elda mer 
än max några timmar i taget. Och rökutveck-
lingen var då minimal. De finska rökstugornas 
förnämliga konstruktion gjorde att värmen 
magasinerades i dem. I själva verket var det  
säkert mycket behagligare att bo i en rökstuga 
än i de svenska stugorna där en öppen härd 
med skorsten var den enda värmekällan. 

Till stöd för detta har jag de iakttagelser  
jag gjorde under fjorton dagars eldning i 
rökstugan på Mattila, belägen i de värmländska 
finnskogarna. 

Studien genomfördes med vetenskapliga 
metoder (se faktarutan) och med avancerade 
mätinstrument. 

FÖRSÖKET GICK SÅ TILL ATT vi under två veckor  
i månadsskiftet februari–mars värmde upp och 
höll den gamla stugan varm med hjälp av dess 
skorstenslösa rökugn. Under hela perioden 
mättes temperaturen på olika ställen i stugan.

Det är framförallt två faktorer som ger 
rökstugan dess förnämliga värmeegenskaper. 
Den stora stenugnen och framförallt taket med 
dess två decimeter tjocka lager av jord. Båda 
fungerar som ackumulatorer som lagrar och 
avger värme under mycket lång tid. 

Under experimentperioden på Mattila  
eldade vi en brasa per dygn, vilket tog mellan 

Säg rökstuga – eller rökpörte – och de flesta föreställer sig  
en trång, sotig och mycket primitiv boning. Men det är fel. 
Ur effektivitetssynpunkt är den ett uppvärmningssystem som 
är svårt att överträffa – även med modernaste metoder.

M
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RÖKSTUGAN – SÅ MYCKET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2013, sid 36-40



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

37

Heta rökgaser värmer 
upp taket som återstrålar 
värme till rummet under 
lång tidefter brasans slut.
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Så gick studien till
Rökstugan på Mattila ligger strax norr 
om Röjdåfors i Värmland, nära norska 
gränsen. Golvytan är 35 kvadratmeter, 
varav ugnen upptar 4 kvadratmeter. 

Vintern 2001 uppvärmdes stugan  
kontinuerligt under två vinterveckor. 

Sammanlagt eldades under denna tid 
brasor vid sju tillfällen – 243,2 kg ved 
med en genomsnittlig fukthalt på 21,8 
procent.

Vid varje tillfälle brann elden i cirka fyra timmar,  
varav ungefär en timme med synlig rök i ett  
distinkt skikt ner till nivån 220 cm över golvet.

Temperaturen i stugan registrerades dels  
automatiskt med tio datoranslutna termoelement,  
dels manuellt med laserpistol. Termoelementen  
var placerade på olika platser i stugan, nära ugnen  
och långt ifrån den och på olika nivåer. 
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tre och fyra timmar. Bara under den första  
timmen avgick synlig rök. 

Denna rök är dock inte till för dem som 
befinner sig i stugan. Den lägger sig uppe under 
taket, med undre kanten drygt två meter över 
golvet. Vartefter eldningen fortskrider värms 
ugnen upp, förbränningen blir effektivare och 
så småningom avgår ingen rök alls. 

VI SOM GJORDE EXPERIMENTET upplevde att det 
blev en väldigt skön atmosfär i stugan. Jag  
vågar säga att värmekomforten är betydligt 
högre i en välbyggd rökstuga, jämfört med en 
stuga uppvärmd med kakelugn eller järnspis. 

Den främsta anledningen till detta är fram-
förallt det jordfyllda taket. Sedan det väl blivit 
uppvärmt av rökgaserna avger det sin värme  
under mycket lång tid. Det gör att det blir 
varmt i hela rummet, och inte som i traditio-
nella stugor, främst i närheten av eldstaden. 

MEN UNDRAR DE FLESTA: Röken, vart tar den  
vägen? Jo, den leds ut via en röktrumma, 
försedd med en reglerbar lucka. Med hjälp av 
denna och genom att ställa ett fönster på glänt 
kan man reglera förbränningen. Normalt ställer 
man in luftintaget så att brasan får tillräckligt 
med syre för fullständig förbränning. Rök-
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Temperaturförloppet under den hela studerade perioden.
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luckan justerar man så att rökgaserna går ut i 
samma takt som de bildas. 

EN ANNAN VANLIG FRÅGA ÄR om det är hälso-
vådligt att vistas i ett rum där det brinner en 
brasa och avgår rök? 

Detta var förstås något vi ville få svar på  
och mätte därför kontinuerligt halten av kol-
monoxid på 160-centimetersnivån över golvet. 
Det visade sig att under hela försöksperioden 
låg under de gränsvärden som Arbetarskydds-
styrelsen anger. 

Man kan därför fundera över varför rök-
stugan med sina goda egenskaper ändå så 
småningom försvann. 

Svaret är att tekniken inte är praktiskt 

anpassbar till andra byggnadsformer än just 
rökstugan. En kakelugn kan sättas in i vilket 
rum som helst under förutsättning att den kan 
anslutas till en skorsten. Men flexibiliteten 
vinns på bekostnad av effektiviteten.

DET HAR FUNNITS RÖKSTUGOR också i delar av 
Sverige som inte stod under inflytande av den 
finska kulturen, men de hade inte de här sofis-
tikerade egenskaperna. Och Linné har säkert 
bidragit till det dåliga rykte som länge omgett 
rökstugorna. Hans skildringar från Skåne ger 
ju inte någon positiv bild av förhållandena i 
svenska rökstugor. 

De stugor han beskriver hade inte något 
jordmagasin i taket. Istället leddes röken i en 

RÖKSTUGAN – SÅ MYCKET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE

Under de första 20 minuterna var röklagret i taket som tjockast och gick längre ner än 220-centimeters-
nivån. Sedan brasan fått ordentlig fart började röken snabbt att dra ut, vilket just hänt när bilden togs, 
21 minuter efter tändning. Foto: Anders Damberg.
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del bara upp på vinden, i andra var 
man tvungen att vädra ut röken 
efter avslutad eldning. Vad man i 
första hand ville åt i dessa stugor 
var kolet som kunde värma under 
längre tid.  

PÅ GRUNDVAL AV RESULTATEN i vår 
studie vågar jag idag slå fast om att 
det blir svårt att i framtiden över-
träffa rökstugans energieffektivitet. 

Verkningsgraden ligger över 90 
procent, vilket är cirka tio procent-
enheter högre än en genomsnittlig 
kakelugn. Den främsta orsaken 
till denna energieffektivitet är att 
rökgaserna bara är drygt 50 grader 
varma när de går ut via rökgången. 
Kakelugnens rökgaser är ofta runt 
140 grader varma när de lämnar 
skorstenen. Hela rökstugan, dess 
stora ugn och det sandfyllda inner-
taket bildar ett enda pannrum med 
minimala energiförluster. Det är 
denna egenskap som ger rökstugan 
dess fantastiska energiegenskaper. 

Det var under en studieresa 1995 efter  
en internationell kongress jag första 
gången kom i kontakt med en rökstuga. 

Jag imponerades av rökstugutekniken.  
I diskussionerna med kollegor brukade jag 
ibland framhålla att det kommer att bli svårt 
att skapa ett energisystem som är effekti-
vare än detta – vilket ingen trodde på.  

Och att vara professor med skogsenergi 
som specialitet och inte bli trodd när  
vedeldning kommer på tal är naturligtvis  
en provokation som leder till att bevis  
måste fram. 

Jag lade sedan upp arbetet som en veten-
skaplig studie tillsammans med Mattilas 

ägare Kurt Eide, expert på rökstugeld-
ningens praktiska hantering. Mätutrust-
ning inlånades genom Peter Liebscher 
vid Stockholm Energi som också hjälpte 
till med installationen. Dessutom fick han 
goda råd av finnkulturexperterna Birger 
Nesholen, Norsk Skogsfinsk museum och 
Gabriel Bladh, Karlstads universitet.

Den fullständiga rapporten ”Rökstugan  
på Mattila”, kan beställas från Finnbyg-
dens förlag, Bergalid 3,791 32 Falun. 
E-post: maud@finnbygden.se

Därför gjorde jag studien
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Brasan brinner för fullt och det är som synes helt fritt  
från rök i rummet. Anders Damberg.




