
INNLEDNING
De gode gamle stormlyktene /fjøslyktene 
passer godt til turbruk. Riktig passet på 
har du en slik lykt i mange år.

Bruksmessig er de enkle og betjeningen 
går nesten av seg selv. Fordelen er at de 
gir brukbart med lys i teltet eller hytta 
samtidig som de utvikler varme.
I et lite fjelltelt merker man godt en 
lunk i teltet bare ved hjelp av en slik 
lampe. Hos eskimoene var det vanlig å 
bruke en tranlampe inne i skinnteltene 
for å få opp temperaturen. En fordel 
er også at lampen også er helt lydløs 
og ikke trengs å passes på slik som en 
primus.. I dag fi nnes det ikke så mange 
modeller å få kjøpt, men leter man litt 
på Internett kan man også skaffe seg 
modeller som er gått ut av produksjon. 
To merker dominerer (Dietz® og Feuer-
hand®) blandt kvalitetslyktene, og med 
en slik lykt er du godt rustet, Skulle noe 
gå istykker her er det mulig å skaffe re-
servedeler. Billigere lykter - kopier - har 
en tendens til å lekke parafi n i skjøtene 
etter en stund samt at glasset ikke er like 
solid. Lyktene du ser bilder av i denne 
artikkelen er fortsatt vanlig handelsvare.

PARAFIN - LYS
Selv om lykten brenner med alle 
parafi ntyper lønner det seg å bruke para-
fi n av god kvalitet. Da blir lukten nesten 

ikke merkbar og lampen soter mindre.
Pass også på at veken er trimmet slik at 
man har en rett kant. Dette gir en bedre 
fl amme som gir mere lys. Pass også på 
at glasset er pusset rent før du tenner 
lampen. Dette har stor innvirkning på 

lyset du får ut. Du får kjøpt veker løst, 
men en veke holder i mange år slik at 
her trenger man ikke noe stort lager.

OVN
Dietz® har en større modell som også 
kan fungere som en liten parafi novn. 
Denne lampen har en stor tank med 
hele 70 timers driftstid. Denne lampen 
har også så stor varmeutvikling at den 

kan brukes i et lite telt eller bu. For 
at lampen bare skal gi varme og ikke 
mye lys kan man bruke vindskjermen 
på stormkjøkkenet til å skjerme lyset. 
På denne måten får du en enkel ovn av 
lampen din. Dette prinsippet kan sikkert 
også tilpasses til de mindre lampene, 
men varmeutviklingen blir selvfølgelig 
mindre. I en lavvo vil en slik liten ovn 
sørge for at man får sirkulasjon i lufta 
og derved lettere transportert ut fuk-
tigheten.

TRANSPORT
Skulle man si noe negativt om slike 
lykter må det være at de ikke er enkle 
å transportere i en ryggsekk. Lyktene 
er heller heller ikke tette, slik at de må 
tømmes helt før de puttes i sekken noe 
som mange bittert har fått  erfare.
Bruker man pulk eller kano har man 
bedre plass, men det kan lønne seg å 
pakken inn lykten i et badehåndkle før 
det puttes ned i en pose.

FJØSLYKT PÅ TUR

Her fungerer fjøslykten som en liten ovn
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Dietz store fjøslykt

Gode fjøslykter fra Feuerhand


