
Optænding i ovnen 

1. Brændekløvning af store stykker: Tag 4–5 store stykker med ud til 
huggeblokken. Brug den store flækøkse. Løft øksen op over hovedet ved at 
holde på skaftet oppe ved øksehovedet helt til du har øksen oppe over dit 
eget hovede, og lad hånden glide halvvejs ned ad skaftet når du hugger 
nedad. Så har du styr på øksen. Knastfrie stykker er nemmest. Vend 
knaster væk fra toppen, så er stykkerne nemmest at kløve. Stykkerne skal 
være 5–10 cm i diameter. 

2. Kløvning af pindebrænde: Til optændingen skal bruges pindebrænde. 
Brug den lille økse. Hold inderst på skaftet ved øksehovedet, så har du 
styr på det. Tag en af de større knastfrie stykker, sæt det på huggeblokken. 
Hold på det med en anden pind, ikke med dine fingre! Kløv stykkerne til 
2cm størrelse, så du har 10–15 stykker. 

3. Optænding i ovnen. Åbn til fyrrummet. Læg 2 større stykker parallelt med 
hinanden med 10 cm mellemrum. Tænd for en optændingsblok, hold den 
mellem fingrene. Læg den ind i mellemrummet. Læg forsigtigt 4–5 
optændingspinde i mellemrummet, oven på optændingsblokken. Der skal 
være mellemrum mellem pindene. Luk fyrrumslågen på klem, og 
askeskuffen 2 cm åben. Når der er godt ild i pindene efterfyres med flere 
optændingspinde og gradvis større stykker, som kan ligge på skrå og på 
tværs af de to store parallelle stykker. Lad ovnlågen stå på klem så længe 
askeskuffen er åben, ellers soder den til. 

4. Askeskuffen lukkes helt efter at der er godt fyr i brændet, den må kun stå 
åben under optændingen. 

5. Fyrrumslågen lukkes når der er godt og stabilt fyr på ovnen efter ca 20 
minutter 

6. Derefter skal begge låger holdes lukkede, ellers ryger varmen i                 
skorstenen op til fuglene i stedet for at blive i fyrrummet og ovnen, og 
brændet udnyttes bedre.  

7. Fyr maksimalt til 70 grader for at beskytte ovnen. 
8. Efterpåfyld i fyrrummet efter behov. Luk lågen helt. Regn med at     

opvarmningen vil tage ca halvanden time.


