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Ankomst
Hverdag i hytten
Afgang
Når I er kommet hjem

Ankomst
Strøm

Vip hovedafbryderen (hovedbryter) over på ”PÅ” på regulator på bagtrappe.
Batterivagten skal altid være slået til.
Systemet er 12V og helt ufarligt.

Opvarmning

Der er petroleumsovne, brændekomfur og brændeovne i hytten. Petroleum
og brænde findes i brændeskuret (vedboden) ovenfor hytten. Nøglen
hænger i gangen.
Vær opmærksom på at prisen på brænde er høj i Norge. Brug derfor
petroleumsovnen som den primære opvarmning.
Tænding af petroleumsovnen i stuen:
Låget vippes op. Herunder er der to brændere. Vip låget i toppen op på den
eller de brændere som skal tændes. Beslut dig på forhånd for varmebehovet
– hvis begge skal tændes skal det ske samtidig - mens de er kolde. Du kan
altid slukke en af dem. (vejledende: sommer ved 10 grader udenfor – en
brænder på trin 2; vinter ved minus 10 grader udenfor – 2 brændere på trin
2).
På bagsiden af ovnen sidder olieregulatoren. Tryk tappen på regulatoren
ned. Reguleringsknappen for den/de brændere der skal tændes, stilles på 4.
Når der ses olie i bunden af brænderen, hældes ca. kvart dl sprit (dvs. en
generøs skvat) i og der kastes en brændende tændstik i med det samme. Til
at starte med kan låget holdes åbent eller lægges skævt på for at give ekstra
luft til forbrændingen. Når der er gode stabile flammer lægges låget rigtigt
på. Når brænderen har brændt i 15 minutter stilles regulatoren på den effekt
der ønskes.
Obs. Hold godt øje med brænderne de første 15-20 minutter. Hvis de går ud
kan du prøve straks at kaste en tændstik i. Hvis ikke det virker, skal tilførsel
af petroleum stoppes (reguleringsknappen stilles på 0, og tappen på
regulatoren skubbes op) og brænderen køle af før du starter forfra med sprit.
VIGTIGT:
Tænd aldrig en ovn med for meget olie i bunden af brænderen. Det kan
medføre eksplosionsagtig brand i brænderen. Luk øjeblikkelig for
olietilførslen ved at trykke ringen/tappen på regulatoren op.

Tænd aldrig en varm ovn. Spritdampe er farlige – der er stor risiko for
eksplosion. Er ovnen gået ud, så lad den køle af før ny tænding (begge rør
skal være kolde). Dvs. du kan heller ikke tænde en brænder samtidig med at
den anden brænder varmer.
Petroleums/brændeovn i kælderen (kun såfremt kælderværelse benyttes):
1. Åbn for petroleumshanen under tanken bag skorstenen. Tjek at der
petroleum på tanken (gennemsigtigt rør på siden).
2. Åbn forsiden på ovnen. På ovnen drejes den grå reguleringsknap
mod uret så langt som muligt (til højeste indstilling) og den lille arm
på enden af regulatorhuset trykkes ned én gang. Vent 10 minutter til
der er løbet petroleum ind.
3. Åbn den lille firkantede sorte luge til højre ved at løsne
vingemøtrikken – lugen drejer ned. Indenfor åbnes til
brændkammeret ved at svinge den lille blanke lem ud til siden.
4. Før en tændt tændstik skråt ind i kammeret indtil petroleum på
vægen antændes.
Problemløsning: Hvis der er meget træk blæser tændstikken ud og man kan
så hælde en skefuld sprit i bunden af brænderen før antændelse – evt.
antænde spritten på skeen inden det hældes ind..
Fuld instruktion til oliekaminen ligger her i mappen.
Sluk ved at dreje reguleringen over på minimum og træk OP i armen på
enden.
Gasovn
Som en back-up hvis anden opvarmning svigter, står der en flytbar
gaskamin i vedboden. Den tilsluttes en gasflaske.

Sengetøj

Sengelinned kan lejes (2019: 150 kr/sæt). Det rene sengelinned ligger i
slagbænken i stuen.
Der vil muligvis stå en sæk med rent sengetøj, som er kommet retur fra
vask. Læg det ned i slagbænken.

Vand

Se SEPARAT INSTRUKTION for at benytte badeværelset og tømme vand
af.
Om sommeren er der indlagt koldt vand i hytten – Vandet kommer fra egen
brønd 50 m oppe ad stien skråt til venstre på modsatte side af vejen. Hvis
ikke vandet løber skal hæverten spædes og sænkes ned i vandet. Det kan
dog ske at den nedgravede vandledning er frosset langt hen på sommeren. I
så fald kan vand hentes i bækken 50 m vest for hytten. Lad vandet løbe et
stykke tid hvis det lugter eller smager af jern.
Om vinteren fås der vand ved at smelte sne i de store gryder med
tappehaner på petroleumsovnen og brændeovnen (og evt. på
brændekomfuret). Hvis I blot sørger for at fylde de to gryder med tappehane
med sne hver aften inden I går i seng og hver morgen inden I tager på tur,
har I ingen problemer med at have både koldt og varmt vand. Sneen saves
f.eks. ud af sne-skavlen der ligger overfor toilettet. Brug den gamle fuksvans
(sav) og en spade til at save blokke ud der kan passe ned i gryderne. Jo
mere isede blokkene er, jo højere er vandindholdet.

Der er nyligt blevet indrettet et ”badeværelse” med varmt og koldt vand.
Badeværelsets installationer er meget følsomme overfor frost. Hvis det skal
fungere kræver det streng disciplin mht. til at holde rummet frostfrit under
opholdet (lad døren stå åben), samt at tømme vand af systemet før afrejse.
Benyttelse af vandsystemet i badeværelset kræver derfor at du er indstillet
på dette arbejde. I modsat fald er der servantefade og vandkander i depotet
til alle værelser.
Toilet

Sæt en (komposterbar) grøn pose i spanden i toilettet. De ligger i en
gennemsigtig kasse i ”nød-do´et”. Disse poser er meget dyre og må ikke
anvendes til andre formål. Tjek at stikket er sat i, så ventilatoren kører. Sæt
evt. alm. affaldspose i den lille affaldsspand.
Hvis du vil tisse udendørs om vinteren, så gør det ved (men ikke på)
brændeskuret. Sneen andre steder anvendes til drikkevand og skulle nødigt
blive forurenet.

Hverdag i hytten
Gaskomfur

I køkkenet er et gaskomfur. Åben for gassen på regulatoren (på flasken).
Derefter kan komfuret tages i brug. Der skal bruges tændstik til tænding af
blus og ovn. I bunden, forrest i ovnrummet er huller til antænding af ovnblusset.
Temperaturskala på væggen bag komfuret. Stegetermometer ligger bagerst
i skuffen med køkkenknive.
Gasovne giver en ringe overvarme. En løsning kan være at vende bollerne
når de er næsten færdige eller sætte grill på. Hvis grillen anvendes skal
beskyttelsespladen sættes på under knapperne for at beskytte dem. Den
ligger i pladeskuffen nederst.

Brændekomfur

Brændekomfuret kan reguleres så der enten er mest varme på ovnen eller
på kogepladerne. Reguleringen sker ovenpå ovnen. Hvis I skal lave mad i
ovnen, så sav og kløv noget brænde i brændeskuret, til størrelsen er
passende for komfuret.
(Der har tidligere været spjæld i skorstenen. Håndtaget sidder endnu på
væggen, men har ingen funktion)

Køleskab

Køleskabet er kun nødvendigt at tage i brug om sommeren. Om vinteren (og
ofte også om sommeren) er der koldt i madboden (døren overfor køkkenet i
gangen). Og frysevarer kan graves ned i sneen udenfor.
Køleskabet kører på gas. Tilslut en gasflaske og åben for gassen på
regulatoren. Åben køleskabsdøren. Foran nede ved gulvet sidder to
drejeknapper samt en indikator. Venstre drejeknap regulerer temperaturen,
højre drejeknap regulerer brænderen og tænding.
Tænding af køleskabet:
1. Stil temperatur-knappen (venstre) på Max Cold.
2. Tryk gas-knappen (højre) ind og hold den inde i 20 sekunder. Slip
knappen og vent 15 sekunder.
3. Tryk knappen ind igen, hold den inde og drej mod højre for at tænde
for brænderen. Fortsæt med at holde den inde i 10 sekunder.
Når brænderen tændes vil den orange indikator stille sig ca i midten af
indikatorfeltet. Hvis den ikke tænder i første forsøg, drejes gas-knappen
tilbage til udgangspositionen og punkt 3 gentages. Hvis der efter 3 forsøg
stadig ikke er tændt, vent et halvt minut og gentag punkt 3.
Når brænderen er tændt skal gas-knappen drejes over på max, og
temperaturen kan nu justeres efter behov.
Der er en sikkerhedsventil i tænderen som sikrer at der automatisk lukkes
for gassen hvis brænderen går ud af sig selv.
Køleskabet slukkes ved at dreje gas-knappen tilbage til start-positionen og
gastilførslen lukkes på regulatoren.

Problemløsning? – se forslag i komfurets lomme i denne mappe.
Brændeovn

Reguler trækket med den lille arm under lågen.
Rensning af glasset: Dyp et stykke køkkenrulle i varmt vand og hvid aske fra
ovnen. Gnid glasset og tør efter med rent papir.

Afløb

Afløbet fra køkkenvasken har tendens til at fryse til om vinteren. Fjern det
vand der måtte stå i vasken og hæld langsomt en kopfuld salt i afløbet. Lad
det virke nogle timer eller natten over. Prøv derefter at massere proppen
med svupperen/kamelkysset.
Udslagsvasken ved siden af komfuret fungerer altid.
Hvis I har fået hul igennem, så hæld gerne en kop salt i køkkenvaskens
afløb som det sidste før afgang – så er der en chance for at det ikke er
frosset når det næste hold gæster kommer.

Toilet

Det kildesorterende toilet er ret nyt. Vi hører gerne tilbagemeldinger, tips og
tricks.
Det kildesorterende toilet virker ved at urinen ledes til en sivebrønd og
afføringen opsamles i en pose. Adskillelsen mindsker lugtgenerne og
fremmer den efterfølgende kompostering af afføringen. Især for kvinder
kræver det lidt øvelse at få urinen til kun at havne i urinskålen –
eksperimentér med hvordan du placerer dig på toilettet.
Når spanden er fuld, lukkes posen og hældes ned i kompostbeholderen bag
vedboden. Læg evt. låg på beholderen inden du tager spanden ud af
toilettet. Låg ligger på nød-doet, sammen med de ekstra spande.
Nye (grønne) komposterbare poser ligger i kassen på hylden i nøddoet (de
er dyre og må ikke anvendes til andet affald). De er fugtfølsomme, så læg
åbnede ruller i en lufttæt frysepose. Blå tabletter til urinskålen ligger samme
sted. Tabletterne er valgfri at anvende (de har en lidt syntetisk lugt), men
skulle forhindre urinen i at krystallisere i afløbet. Fra fabrikantens side
anbefales det at skylle urinafløbet efter med vand en gang hver dag. Ved
hård frost tænker vi at det måske vil kunne starte en tilstopning med is. Urin
fryser først ved minus 5 grader. Men lad os høre om jeres erfaringer.
Skulle det kildesorterende toilet være ude af funktion, kan nød-doet stadig
anvendes. Det tømmes i kompostbeholderen.
Toiletpapir skal du selv indkøbe. Foreløbig ingen krav til typen. Ved mange
kvinder på hytten bruges meget papir og det kan overvejes i stedet at samle
”tissepapir” i den lille spand og bortskaffe det sammen med
husholdningsaffaldet.
Hvis der opstår problemer – f.eks. med fluer – se manualen her i mappen.

Opladning af
mobiltelefon og
tablets

Oplades i 12v udtagene. I hytten findes ledninger med ”cigartænderstik” og
oplader. De indsættes i et 12v udtag. Du kan nu tilslutte din medbragte
USBledning.

Strømmen går

Når batterierne er ved at være afladede slår batterivagten strømmen fra for
at beskytte dem. Når der igen er ladet på batterierne næste dag tændes
strømmen ved at slukke og tænde igen på el-tavlen. (husk at få slukket alle
el-forbrugende ting)
Er du midt i noget uopsætteligt kan batterivagten kortvarigt slås fra. Husk at
slå batterivagten til igen. Det ødelægger batterierne at blive helt afladet.
Spar på strømmen – især om vinteren. Der er led-pærer i mange lamper, de
bruger kun en tiendedel af en halogenpære. Se i øvrigt separat orientering
om solcellesystemet i denne mappe.
Der er lysestager til stearinlys. Stearinlys skal medbringes hjemmefra. Så
længe lager haves er der fyrfadslys i depotet. Efterlad aldrig tændte
stearinlys i værelser, hvor der ikke er ansvarlige personer.

230V strøm

230V kan fås ved at starte generatoren i ved-boden (der er instruktion ved
generatoren). Der er 230V stik på hver etage og sikringsboks i vedboden.
Generatoren er primært tænkt til brug ved støvsugning eller brug af elværktøj. Men står du og mangler strøm til andet kan den naturligvis
benyttes.
Bemærk - Tilslut ikke 12V udstyr til 230V kontakterne!
Alternativt kan solenergien omformes til 230v. Men det dræner batterierne
hurtigt. På bagtrappen findes en inverter. Tænd for inverteren på on/off
knappen i venstre side, efter bippet og når den grønne lampe er tændt kan
udstyr etc. tilsluttes i stikdåsen over hylden (vær opmærksom på at der ikke
må være tilsluttet noget før inverteren er tændt og klar). Husk at slukke
inverteren når du er færdig, den bruger meget strøm selvom der ikke er
tilsluttet noget i stikdåsen.

Mangler der gas,
brænde, petroleum
(parafin) eller
benzin?

Hvis olietønden er tom flyttes pumpen over på en anden tønde. Når du flytter
pumpen skal du også flytte tilpasnings-ringen (orange eller blå alt efter
størrelsen på hullet i tønden).
Ekstra flaskegas står i brændeskuet (vedbod på norsk). Hvis I tømmer en
flaske skal den skiftes.
Hvis der ikke er flere fyldte gasflasker skal I gøre følgende:
 Vinter: Jan Herleiksplass orienteres og anmodes om at købe en ny.
Han skal betales kontant.
 Sommer: Propangas kan bl.a. købes på Statoil-tanken i Geilo på
vejen mod Gol eller hos Maxbo byggemarked. Husk tom(me) flaske
til ombytningen.

Benzin til generatoren står i de røde jerry-cans. Mangler der benzin kan det
om sommeren købes på benzintanke. Om vinteren må du bare undvære
230V 
Udlæg til gas og benzin refunderes ved hjemkomst.
Køleskabet slukker
af sig selv eller
køler ikke selv om
det kører.

Problemet med at køleskabet slukker umotiveret er et kendt problem med
denne model. Det er ikke andet at gøre end at tænde det igen. Hvis ikke
køleskabet skrues ned under halv kraft slukker det ikke. Varerne kan i øvrigt
holde sig lang tid uden at køleskabet kører – mærk på frostvarerne!
Hvis køleskabet kører men ikke køler skyldes det at det har stået ubrugt
længe og at kølevæsken er skilt. Sluk det og vend køleskabet på hovedet et
par timer, vend det til normal position og vent yderligere nogle timer med at
tænde.

Gør lidt ekstra!

Hytten drives non-profit og lejen holdes nede ved at der ikke er nogen
opsynsperson på hytten. Det vil være herligt hvis du vil bidrage med mindre
eller større opgaver du selv falder over når du er her. Eksempler på noget
der måske kunne trænge til en kærlig hånd:
 Vaske kedler eller de store gryder af udvendigt (stålskuresvampe er
gode)
 Tørre lamper af
 Ekstraordinær vask af køkkenting, der ikke anvendes så ofte
 Vaske en køkkenvæg (den bliver fedtet af madlavningen)
 Pudse vinduer/billedglas
 Fyld tomme Jerry-cans op med benzin, hvis du alligevel skal til Geilo
og købe ind om sommeren
 ….
Det er naturligvis helt frivilligt, men en stor hjælp.
Efter aftale kan I bo her gratis om sommeren hvis I udfører større
vedligeholdelsesopgaver eller forbedringer, som f.eks. at male eller
snedkerere. Kontakt os hvis det har interesse.

Afrejse
Rengøring

Når hytten forlades skal den være rengjort. Koste, spande og andre
rengøringsartikler befinder sig på nød-doet.
 Sørg for rigeligt varmt vand til den sidste dags rengøring
 Brændekomfur og brændeovne tømmes for aske (med askeskovl –
ikke med støvsugeren)
 Alle gulve fejes/støvsuges og vaskes. Gulvene vaskes i
opvaskemiddel eller Brun sæbe. Ikke i Ajax – pH er for lav, det
ødelægger malingen på gulvet.
 Spisebord skures (efter afskrabning af evt. stearin) med stiv børste
og sæbespånevand. Sæbespåner står i hvid plastikbøtte på nøddoet.
 Lysestager rengøres for stearin
 Alle vandfade vaskes, hvis de har været brugt
 Køkkenet, gasblus, gryder og vaske rengøres
 Køleskab afvaskes, hvis det har været brugt
 Vask toiletbrædt, urinskål og ”indsynsskærm”. Tøm toilettet og
affaldsspanden.
 Nød-do´et i gangen tømmes og rengøres, hvis det har været brugt.

Strøm
Petroleumsovn

Vip hovedafbryder over på ”AV”
Petroleumsovn(e) slukkes med mindre der kommer nye gæster umiddelbart
efter jer. Reguleringsknappen stilles på 0 (i kælder: laveste trin), og tappen
på regulatoren skubbes OP.

Brændeovn/komfur





Ventilen under petroleumsbeholderen lukkes (sættes på tværs)
Petroleumsbeholderen på bagtrappen fyldes op
Petroleumsdunken fyldes op (om sommeren sættes den i vedboden, da der ellers kommer til at lugte af petroleum på bagtrappen)



Fjern aske i ovn og askeskuffe med askeskovl og metalspand (står i
depotet).
Sav brænde som det næste hold kan starte med - ligesom I selv
fandt det da I ankom.



Tøm og sluk








Sengetøj

Tøm vand af badeværelse, hvis dette har været benyttet (se separat
instruktion her i mappen)
tøm kedler og vandgryder
luk for gassen på alle gasflasker – vip tappen over - og tag
regulatoren af.
luk alle vinduer
alle døre på 1.sal efterlades åbne
hvis værelset i kælderen har været benyttet flyttes dyner og puder
op på 1.sal af hensyn til musene

Lejet brugt sengetøj efterlades i gangen i en sæk. Hvis det lægges i en
affaldssæk skal det tydeligt mærkes med ”Vasketøj” så det ikke forveksles
med affald.

Affald

Alt affald skal fjernes fra hytten. Begræns derfor affaldsmængden mest
muligt.
Om vinteren kan man efter aftale med Jan Herleiksplass få kørt affald væk
– det koster ca. 200 kr. Uden aftale skal affaldet tages med fra hytten.
Affald køres til ”søppelboden” (affaldscontaineren) der står halvvejs til
Riksvei 8 eller ved hovedvejen, hvor vejen til Skurdalen krydser Riksvei 8.

Lås






Brugsvejledning



Døren til brændeskuret låses og nøglen hænges på plads i gangen
Luk skistalden indefra. Sæt haspen på og sikring med gammel ski
på tværs af døren.
Lås døren i kælderen.
Lås hoveddøren (husk at sætte tværpinden på indersiden) og lås
den store nøgle inde i boksen.
Denne brugsvejledning efterlades på køkkenbordet til næste hold.

Når I er kommet hjem.
Send nøglen retur.
Skriv hvis I har fundet mangler, har tømt en flaskegas eller hvis noget er gået i stykker. Vi er helt
afhængig af din tilbagemelding, da der ikke er noget tilsyn med hytten. Send en e-mail til:
info@fjellheim.dk

