
68 · Fisk&Fri

i kender det alle – fiskeriet
går dødt, kulden bider og
maven signalerer fodrings-
tid. Men nederst i fisketa-

sken ligger en fladmast, iskold

madpakke, der ikke just indbyder
til større kulinariske eskapader.
Det er lige præcis her, du bliver
glad for en brænder.

Der findes en del forskellige
brændertyper, men de mest popu-
lære er sprit-, gas eller benzin- og
multifuelbrændere. Men at vælge
den perfekte brænder, som passer
til lige præcis dit temperament, fi-

skeri eller fiskerygsæk, kræver en
smule grundviden om brændstof
og brændere. Her får du et kort
rids over fordele og ulemper ved
de forskellige typer af feltkøkke-
ner.

Spritbrændere
Alle lystfiskere kender det klassi-
ske Trangia stormkøkken, der

brænder på husholdningssprit.
Driftssikkerheden er i top, den er
let at betjene, og der er overhove-
det intet som kan gå i stykker.
Sidst, men ikke mindst er sprit bil-
ligere og ikke nær så brandfarligt
og eksplosivt som gas og benzin,
hvilket gør det mere velegnet til
madlavning i telt eller karpebivy. 

Ulempen ved spritkøkkener er,
at spritten ikke brænder godt un-
der frysepunktet. Sprittens
brændværdi er desuden betydeligt
lavere end gas og benzin, hvilket
betyder, at man skal bære på
næsten dobbelt så meget brænd-
stof, når der benyttes sprit. Under
kortvarige fisketure betyder det
ikke så meget, men på lange ture
kan det betyde op til flere kilo ek-
stra pr. person. Varmeeffekten er
lav, og det tager normalt 8-10 mi-
nutter at koge en liter vand ved

Multifuelbrændere har som navnet antyder et meget bredt anvendelses-
område, men har deres helt store force, når man ikke kan være sikker
på hvilket brændstof man kan få fat i – f.eks. på udenlandsrejser, hvor
brændstoffet på grund af eksplosionsfare ikke kan medbringes i flyet.

Uanset hvad man fisker
efter, og hvor fisketuren
går hen – så er en gang
varm mad og drikke
noget, der opgraderer
komforten samt giver ny
energi til at give fiskeriet
en ekstra skalle. Med en
god brænder er du et
godt skridt på vej mod et
hurtigt, varmt og lækkert
måltid.
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sommertemperatur. Simrekon-
trollen er ikke nær så god som på
andre brændertyper. 

Gasbrændere
Gasbrændere har mange fordele:
De er sikre, lugtfri, lette at be-
tjene, behøver ingen forvarmning,
brænder uden sod, har god simre-
kontrol, høj brændeffekt og korte
kogetider. Det tager kun 3-5 mi-
nutter at koge en liter vand ved
sommertemperatur. Alt hvad man
skal gøre er at åbne for blusset og
tænde – nemmere kan det ikke
blive. Gassen antændes enten med
ild eller en indbygget elektronisk
tænding.

Nogle modeller fås med af-
skærmning, men de fleste uden.
Dette er dog intet problem, da
man blot benytter et stykke alufo-
lie som afskærmning, præcis som
med de fleste benzin- og multifu-
elbrændere. 

Gasbrændere kan enten skrues
direkte på gasbeholderen eller
monteres i en ekstern slange.
Sidstnævnte type står mere sta-
bilt, hvis underlaget er ujævnt,
men vejer tit en anelse mere. Ses
typisk på multifuelbrændre der
kan køre på gas.

Benzin- og multifuelbrændere
De fleste benzinbrændere er kon-
strueret som multifuelbrændere, –
dvs. brændere der kan fungere
med flere forskellige typer brænd-
stof – f.eks. benzin, petroleum og
diesel – samt i mange tilfælde
også gas. Kogeapparater som
disse er en fordel, hvis man rejser
i fjerne egne, hvor det kan være
svært at opdrive bestemte typer
brændstof. Benzinbrændere fun-
gere desuden virkelig godt i eks-
trem kulde.

En klassisk benzinbrænder er
3-5 minutter at koge 1 liter vand.
Brændværdien er høj, og benzin
er derfor et fint valg som brænd-
stof til lange fisketure. Brug altid
renset benzin, da andre former for
benzin og petroleum kræver me-
gen rengøring og vedligeholdelse. 

Brændværdien for petroleum er
tæt på benzin, men eftersom det
har en grim lugt, giver en sodende
forbrænding samt til kræver for-
varmning med andre brændstof-
fer, er dette ikke særligt populært. 

Benzin og multifuelbrændere
fungerer således: Ved hjælp af en

Når den er tilstrækkelig varm om-
dannes brændstoffet til gasform
og passerer ud igennem brænde-
rens dyser. Når de gulorange for-
varmningsflammer efter 15-30 se-
kunder dør ud, skrues op benzin-
tilførslen, så gassen antændes.
Når benzingassen forbrændes
korrekt med fuld varmeeffekt, er
flammerne gennemsigtige/blå.

Til de fleste brændere medføl-
ger en vindskærm af alufolie, som
kan foldes omkring brænderen og
samles med en clips. Folien skær-
mer for vinden og holder på var-
men. Den vejer næsten intet og
sikrer en besparelse af brændstof.
Da brændstoffet er ekstrem
brandfarligt, bør man være ekstra
omhyggelig, når det påfyldes og
antændes.

Med en god brænder tager det
ingen tid at tilberede et lækkert

måltid af fangsten. Her er det en 
Trangia spritbrænder, der er i aktion.

Hvis man har stærkt begrænset plads i fiskerygsækken er små gas-
brændere som f.eks. denne MSR Pocket Rocket ideel. Lignende produk-
ter fås fra bl.a. Optimus og Markill.

Hvor meget
brændstof?
Forbruget af brændstof afhænger
af højde, vind og kulde. Jo koldere,
højere, og mere blæsende det er,
desto højere er brændstofforbru-
get. En grov tommelfingerregel er
at man på en uge i lavlandet bruger
følgende mængder brændstof: 

Sprit: sommer 0,85-1 ltr./mand/
uge, kan ikke anbefales til sne-
smeltning 

Gas: 0,5 ltr./mand/uge, snes-
meltning 1 ltr.mand/uge.

Renset benzin: sommer 0,7 liter
pr. mand pr. uge, snesmeltning –
1,4-1,6 ltr. mand/uge.

Petroleum: 0,6 ltr./mand/uge,
snesmeltning 1,2 ltr./mand/uge.

Diesel: 0,6 ltr./mand/uge, sne-
smeltning 1,2 ltr./mand/uge.

Gryder, pander og
tilbehør
Til all-round fiske- og friluftsbrug
er 2-3 personers alugryder fra et
Trangia stormkøkken-sæt et billigt
og fint valg. Uanset hvor lidt man
har tænkt sig at stege, er en pande
et must, fordi den anvendt som låg
nedsætter kogetiden. De mest
brugte materialer er aluminium,
Doussal/Inoxal og Titanium. Der
er ingen forskel på kogetiden, men
Doussal/Inoxal vejer det dobbelte
af aluminiums- og titaniumsgry-
der. Fordelen ved den rustfri inder-
belægning er, at den er lettere at
rense, samt at skal lidt mere til, før
gryden brænder på. Titainums gry-
der er dyrest, mest holdbare, lette
at rense og en anelse lettere end
aluminium. Aluminium og Tita-
nium er derfor at foretrække når
hvert et gram tæller. Husk en gry-
detang til at håndtere de varme
pander og gryder. 

E...

Varm mad på fisketuren! Med en
god brænder i fiskerygsækken er
det ingen sag at lave sig lækkert
måltid mad suppleret med en
gang friskbrygget varm kaffe.

Hvor meget
brændstof?

Gryder, pander og
tilbehør

pumpe skabes et overtryk i
brændstofbeholderen. Når en ven-
til/skrue til brænderen åbnes,
løber brændstoffet ud i en slange
og ned til brænderen, hvor væsken
ansamles i en forvarmerenhed.
Det flydende brændstof antændes,
hvorved brænderen forvarmes.


