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instruktion/GRILL

FÖRBEREDELSER
• Spade
• Kratta
• Skottkärra
• Vattenpass
• Måttband
• Murslev
• Elektrisk cirkelsåg
• Skruvdragare
• Skyddplastfolie

Sida 76

KOMPROMISSA INTE
En murad utegrill står lämpligen på en grund av marksten på bärlagergrus. Stommen kan med fördel vara murad av lecablock som
har slammats gråvita.
En murad grill flyttar du inte på i första taget. Det kan också
vara svårt att i efterhand förändra grillens utseende och funktion.
Innan du börjar arbeta är det därför viktigt att du tänker på att:
 Placeringen av grillen på tomten bör vara nära matplatsen,
men inte så nära att röken stör.
Grillens front bör vara vänd
mot matgästerna. Ett vindskyddat soligt läge är att föredra.
 Grillen bör utformas så att
det finns gott om förvaringsHemmets
alternativ för tillbehör, dryckesglödande
hjärta
backar etc.
Lycka till!
inspiration/GRILL

Tanken på en murad grill som binder
samman hela huset är mer lockande än
någonsin. Bättre hems Petter Eklund
förklarar varför.

Räkna med en helgs arbete,
allt som allt, men vänta med
att inviga din grill i ytterligare
en vecka så att den hinner bli
ordentligt torr.
På grund av faktorer som
luftfuktighet och temperatur
är vår och höst de bästa årstiderna för att mura en grill.
Grundregeln: ju längre tid det
tar för murbruket att torka,
desto hållbarare blir konstruktionen.
En murad grill behöver inte alls
bli dyr. Totalt handlar det inte
om mer än ca 1000 kr för en
enklare variant (motsvarande
den i exemplet till höger).
Kostnaden är fördelad enligt
nedan:
• Lecablock 400 kr
• Marksten 250 kr
• Mur- och putsbruk 100 kr

ELDEN ÄR människans bästa vän. Glöm hjulet,

Av Petter Eklund

Ute blir inne – och tvärtom. Och allt tack
vare utegrillen. Amerikanska idéer från
mitten av det förra seklet har varit förebilden för många av dagens husdrömmar.
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• 1/2 kubikmeter bärlagergrus
• 1 skottkärra sättsand
• 12 st trädgårdspattor
45 x 45 x 4 cm
• 20 st lecablock 15 x 20 x 60 cm
• 1 st 25 kg säck murbruk
• 1 st 25 kg säck putsbruk
• Trävirke till skyddande träskiva: 6 st hyvlad furu 21 x 120 mm
(längd 1 480 mm), 4 st tvärslåar
21 x 45 mm (längd 420 mm) rostfri
krysskruv 24 st längd 35 mm
• 2 grillgaller och 1 asklåda
465 mm bred och 375 mm djup
(standardtillbehör till 60 cm
bred elspis)

hunden, mobilen, plasmaskärmen – det finns
inget som är så härligt som en öppen eld.
Inför den sprakande värmen förvandlas vi alla
till lyckliga Hedenhösare, Fred & Wilmamysare, spinnande lägereldsfolk. Pulsen saktar in, värmen bränner lite på kinderna och
över glöden sväller en knaprig ungersk korv
och några rediga bitar gul paprika. Intill väntar fåroströran, de kalla dryckerna, den varma
kvällen. Månen går upp som en cheddarost
och där sitter du vid din nybyggda spis och
känner urtidskänslorna vakna. Elden är en
tidsmaskin. Den tar dig inte bara tillbaka till
ett inre ursprung, den raderar också det
mesta som är onödigt och fnattigt i vardagarna. Eld framkallar sitt eget tidlösa nu. Du och
jag och glöden.
Man har antagit att elden och kokkonsten
var själva grunden till utvecklingen av människan som kulturvarelse. När vi lärde oss att
steka och koka blev maten bättre. Hettan tog
kål på bakterier och parasiter. Vi behövde inte
längre gnaga på råa rötter och självdöda
zebror. Med lättuggad mat behövdes inte så
kraftiga tänder och käkar och vi fick med årtusendena käkpartier som lämpade sig bättre för
talad kommunikation. Med den kunde komplexa sociala relationer uppstå och vips – med
lite tid – bildades samhället med ett gruff och
ett mutter: ”Morr, skicka ketchupen …”.
Den revolutionerande konsten att laga mat
med eld uppstod, enligt den spännande
boken ”The Kitchen” av Klaus Spechtenhauser, ungefär samtidigt i Frankrike och
Kina för ungefär en halv miljon år sedan.
”Lek inte med elden”, säger vi, men varför vill
vi leka så gärna, varför vill vi vistas vid eld?
Därför att vi där har vårt ursprung. Inte undra på att man gillar elden på ett djupt och kärleksfullt sätt. Marshmallows på utegrillen är
rena utvecklingsläran.

MAN KAN ELDA på så många olika sätt i ett hus.

Själv ränner jag runt i min eldstadslösa lägenhet och bränner värmeljus som en galning
från september till april, i ett visserligen trivsamt men lönlöst försök att ersätta min barndoms öppna eldar. En uppväxt med kakelugnar och Bergslagskaminer sätter sina spår.
Jag har den öppna elden inbränd i bakhuvudet och saknar den i varje rum utan en brasa.
Det känns tomt och svalt på nåt vis. Jag kan
komma på mig själv med att vilja slänga in
pappersskräp i kakelugnar som inte finns. >
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Av Leif Qvist

DET FUNKTIONELLA UTEKÖKET
En murad utegrill kan ofta fungera som ett
lysande alternativ till det vanliga köket.
En förutsättning är emellertid att den fyller
dina krav, funktionella men också estetiska.
Här är några korta tips på vägen:
• En murgröna som klättrar på grillmuren
passar bra till den strama formen.
• Ett parasolltak kan vara skydd mot både
sol och regn. Grillens betong kan även
färgas in för att passa husets färg.
• Träskivan kan göras exklusivare med
ek eller teak.

Använd två grillgaller från en
vanlig elspis – det övre gallret
för grillmaten, det undre för
grillkolsbädden och i anslutning
till detta en djup bakplåt som
asklåda.
Både grillgaller och bakplåt
finns i regel att hitta på en lokal
miljöstation. Prata med stationens personal på plats.
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MED GRILLENS PLACERING
MÄT UT FÖR GRUNDEN
Mått ca 1,5 x 1,5 meter. Kolla med diagonalmåtten
att det blir rakt. Gräv ur ett spadskift (ca 20 cm). Fyll
upp med bärlagergrus och komprimera med en markvibrator eller trampa runt och stampa själv. Lägg på
ett ca 3 cm tjockt sandskikt som jämnas av med kratta och rätbräda (se instruktionen för marksten på
sidorna 74–75). Lägg ut marksten med så täta fogar
som möjligt. Sopa ner sand i fogarna.
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SÅGA TILL LECABLOCKEN
Börja med att kapa 8 st av lecablocken till 43 cm
längd. Blocken är porösa. Använd den elektriska cirkelsågen med klinga för sten, alternativt den betydligt
arbetsammare metoden handsågning med fogsvanssåg. Såga sedan 10 mm djupa spår i 2 st av de kapade
blocken.Spåren bör ligga ca 5 cm från överkant på
långsidan för att passa för kolgallret. Det andra gallret sätts i blockfogen mellan 3:e och 4:e murskiftet.
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2:a och 4:e murskift

1:a och 3:e murskift

MURA ETT BLOCK I TAGET
Blanda till murbruket med vatten.
Använd skottkärran att blanda i. Följ
instruktionen på murbrukssäcken.
Mura upp skiften enligt ritningen och
se till att blocken med spåren för grillgallret hamnar rätt. Lägg ut bruk och
tryck fast ett block i taget. Kolla med
vattenpasset att det blir rakt.
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Askplåt
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SNICKRA IHOP ARBETSBÄNK
Medan de putsade lecablocken torkar kan du
snickra ihop en arbetsbänk av trä. Tvärslåar håller
skivan på plats på grillen. Skruva från undersidan.
Gör hela skivan klar och kapa sedan av den på mitten. Den ena sidan är arbetsbänk och den andra
delen kan fungera som ett regnskydd som lyfts av
vid grillning.

5

Grillgaller
Kolgaller

PUTSA LECABLOCKEN
Lägg ut plastfolie på mark
som skydd för putsbruksspill.
Förvattna lecablocken och blanda
till putsbruket i skottkärran enligt
instruktion på förpackningen. Slå
på putsen med murslev och jämna
ut med en brädbit som förs i cirkelrörelser över ytan. Rugga upp
ytan sist med en piasavakvast
så att blockfogarna framträder
lite. Lägg över plasten och håll det
fuktigt några dagar för att ytan
ska bli stark. Kom ihåg att spola
ren skottkärran innan murbruket
har fastnat.

4

Tvärslå

MER HJÄLP? SÅ HÄR GÅR DU VIDARE
Om det är några som kan det här med utegrillar
så är det amerikanerna. På internet finns det
en rad utförliga, amerikanska gör-det-självsajter med instruktioner på just utegrill.
Kolla exempelvis in Do It Yourself.com (doityourself.com). Det finns också väldigt många privata
sidor med instruktioner och tips. Sök på nyckelorden ”brick” och ”grill” så får du se.
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