
Trangia – brug og sikkerhed 
 

 

 
En	  trangia	  er	  et	  lille,	  let	  stormkøkken,	  let	  at	  transportere,	  let	  at	  bruge,	  let	  at	  gøre	  rent.	  Den	  består	  af	  2	  skærme,	  2	  gryder,	  en	  brænder	  med	  låg,	  
en	  dæmperring,	  en	  tang,	  en	  rem	  til	  pakning	  samt	  evt.	  en	  kedel.	  
Den	  model	  vi	  bruger	  her	  på	  skolen	  bruger	  denatureret	  sprit	  som	  varmekilde.	  Det	  betyder,	  at	  der	  er	  nogle	  sikkerhedshensyn,	  som	  SKAL	  
overholdes	  ved	  brugen	  af	  trangiaen.	  
	  
Før	  brug:	  	  

•   Pak	  trangiaen	  ud,	  tag	  remmen	  helt	  af,	  saml	  trangiaen	  og	  lås	  de	  to	  skærme	  sammen.	  Hav	  styr	  på	  alle	  dele	  til	  trangiaen.	  	  
•   Hæld	  sprit	  fra	  flasken	  på	  den	  KOLDE	  brænder.	  	  
•   Brænderen	  SKAL	  ALTID	  holdes	  i	  hånden,	  når	  du	  hælder	  sprit	  på.Hvis	  du	  spilder	  sprit	  under	  tapningen,	  så	  lad	  brænderen	  stå	  nogle	  

minutter,	  til	  den	  spildte	  sprit	  er	  fordampet.	  	  

Under	  brug:	  
•   Placér	  den	  samlede	  trangia	  på	  et	  stabilt,	  ikke-‐‑brændbart	  underlag	  –	  bedst	  er	  det	  at	  sætte	  trangiaen	  på	  en	  bar	  plet	  jord	  –	  ikke	  på	  et	  bord	  

–	  og	  ALDRIG	  i	  et	  telt	  eller	  indendørs,	  uanset	  vejret.	  
•   Når	  man	  laver	  mad	  på	  trangia	  skal	  man	  holde	  god	  afstand	  til	  andre	  trangiaer,	  og	  der	  må	  ikke	  være	  færdsel	  omkring	  den	  tændte	  trangia.	  
•   Forbered	  alle	  madvarer	  på	  forhånd	  og	  hav	  dem	  tæt	  på	  trangiaen,	  så	  man	  ikke	  behøver	  at	  rejse	  sig	  efter	  dem.	  Sørg	  også	  for	  at	  have	  

ekstra	  vand	  parat.	  
•   Hav	  altid	  dæmperen	  i	  nærheden,	  så	  du	  kan	  slukke	  trangiaen	  straks	  efter	  brug.	  Brug	  kun	  dæmperen	  til	  at	  slukke	  brænderen	  med.	  Brug	  

aldrig	  låget	  eller	  forsøg	  at	  puste	  ilden	  ud.	  Lad	  ikke	  en	  trangia	  stå	  og	  brænde	  uden	  opsyn.	  

Efter	  brug:	  
•   Rengør	  alle	  trangia-‐‑delene	  med	  rens-‐‑let.	  	  
•   Sæt	  skrue-‐‑låget	  på	  brænderen,	  men	  først	  når	  den	  er	  helt	  kold,	  ellers	  smelter	  gummi-‐‑ringen,	  og	  så	  virker	  brænderen	  ikke	  mere.	  	  
•   Pak	  trangiaen	  sammen	  når	  den	  er	  tør.	  

 
Vend 

 



ADVARSEL: BRANDFARLIGT! 
	  
	  
	  
Sprit	  er	  en	  let-‐‑fordampende	  væske.	  Det	  er	  ikke	  sprit,	  der	  brænder	  –	  det	  er	  DAMPENE.	  Jo	  varmere	  sprit	  bliver,	  jo	  hurtigere	  fordamper	  det	  og	  jo	  
mere	  brænder	  det.	  Derfor	  er	  der	  nogle	  enkle,	  klare	  sikkerhedsregler,	  du	  SKAL	  overholde:	  

•   Hvis	  brænderen	  løber	  tør	  for	  sprit,	  SKAL	  du	  kunne	  holde	  brænderen	  i	  hånden	  i	  længere	  tid,	  før	  du	  hælder	  ny	  sprit	  på	  –	  LÆS:	  brænderen	  
skal	  være	  kold.	  	  

•   I	  klart	  solskin	  kan	  det	  være	  svært	  at	  se	  spritflammer,	  og	  brænderen	  kan	  være	  så	  varm,	  at	  sprit	  selvantænder	  når	  man	  hælder	  ny	  sprit	  
på.	  Derfor	  SKAL	  du	  kunne	  holde	  brænderen	  i	  hånden,	  før	  du	  hælder	  ny	  sprit	  på.	  

•   Luk	  altid	  spritflasken	  så	  snart	  du	  har	  hældt	  ny	  sprit	  på	  brænderen,	  og	  placer	  flasken	  et	  stykke	  fra	  trangiaen.	  Har	  du	  spildt	  sprit	  uden	  på	  
brænderen	  eller	  på	  fingrene,	  så	  vent	  nogle	  minutter	  med	  at	  tænde	  –	  indtil	  spritten	  er	  fordampet	  fra	  brænderens	  yderside	  og	  fingrene.	  
Maden	  skal	  nok	  blive	  varm	  alligevel.	  

•   Har	  du	  spildt	  sprit	  på	  jorden,	  så	  flyt	  trangiaen.	  
•   Tænd	  aldrig	  en	  trangia,	  som	  står	  i	  højt	  eller	  tørt	  græs.	  Dette	  kan	  antænde	  og	  brænde	  under	  trangiaen,	  hvilket	  kan	  få	  spritten	  til	  at	  koge,	  

hvorved	  den	  fordamper	  endnu	  hurtigere	  med	  for	  store	  flammer	  som	  resultat.	  
•   Sørg	  for	  at	  der	  er	  ro	  omkring	  trangiaen,	  når	  den	  er	  i	  brug.	  Der	  må	  ikke	  løbes,	  leges	  eller	  fjolles	  omkring	  den.	  

Sprit	  må	  kun	  bruges	  i	  trangia-‐‑brænderen.	  Du	  må	  aldrig	  hælde	  sprit	  på	  et	  bål	  –	  hvad	  enten	  det	  er	  tændt	  eller	  ej.	  Sprit	  på	  en	  grill	  er	  også	  ikke	  bare	  
dumt	  men	  også	  meget	  farligt.	  De	  fleste	  forbrændingsulykker	  sker	  på	  denne	  måde.	  

 
HUSK: det er sprit-dampene, der brænder – så pas på dampene! 
 
Så	  tænk	  dig	  om,	  når	  du	  bruger	  sprit.	  Det	  er	  nemt	  og	  enkelt	  men	  kan	  afstedkomme	  tragiske	  ulykker	  ved	  manglende	  omtanke	  /	  forkert	  brug	  /	  
tankeløshed	  /	  dumhed.	  
 
 
 
 
 
 
 

 
God	  fornøjelse	  med	  madlavningen	  –	  men	  tænk	  dig	  om	  undervejs!	  


