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Af Claus Hansen

Vinteren står for døren, det er 
blevet koldt at være småbåds-
fisker. Skal vi investere kr. 10-
15.000,- i diesel fyr eller, kan 
det gøres billigere? 

Jeg, der har en jydekrog på 
bilen..! forhørte mig ved et virk-
somhedsbesøg ved K-MARINE 
i Svendborg den 7. oktober 
2009. (Hvor der bl.a blev ser-
veret en god grill pølse med alt 
i tilbehør.) 

»Hvad gør jeg, som ikke vil in-
vestere mange penge på et fyr, 
pga. af korte ture på vandet og 
el-varme under land?«

Den flinke mand, der var bag 
disken (læs Jens) kom frem fra 
gemmerne, med en lille Marine 
gasovn på hele 1,3 kwt. Til vejl. 
pris af kr. 599,-  

På hjemmesiden havde re-
daktøren lagt et billede op af 
ovnen, der har igennem flere 
år, altid når den kolde tid ind-
træder :-), været en debat på 
hjemmesiden om netop bil-
ligere alternativer til oliefyr så 
han syntes at medlemmerne 
skulle gøres opmærksomme på 
denne nyhed. 
Han fik dog aldrig tid til at lave 
en test, så den fik jeg :-) 

Den måtte jeg ha`, og hvilken 
overraskelse. 

Ovnen er afprøvet i en Ørnvik 
580 Pilothouse.
I bølger og med »vild« sejlads, 
klarede ovnen det, uden at 
vælte.

 Efter væltetesten, var det tiden 
at få tændt ovnen. Temperatu-
ren udenfor var ca. 5Cº og let 
regn.
 Efter 20 min, var kabinen var-

met igennem og oppe på 22 
grader, ingen dug på ruderne. 
Tag eller sidelugen skal stå 
på klem, så fugtigheden kan 
komme ud. 
Forbrug af gas 220 gr. ved 
svag varme i 3 timer. 
Der skal meget til, før ovnen 
vælter, det lykkedes ikke os at 
få den til det. Har prøvet vælte-
sikringen hjemme på terrassen 
og der skal meget til før den 
vælter, hvorefter den selv af-
bryder for gasen. 
Ifølge forhandler, lukker oven 
af, ved lavet ilttal, under 169 
normalt 217. 
Dette er ikke afprøvet og det er 
helt op til jer om i vil have åben 
ild ombord eller ikke. Dette var 
blot en lille uvidenskabelig test, 
der er udført for egen regning. 
Måske kan I have glæde af 
den.

Sea Fox

En kold tid..! 




