
EN ELENDIG LYGTE kan ikke blot
være årsagen til mange besværlig-
heder i form af alt fra forstuvede
ankler til tidskrævende vildfarel-
ser – den kan også koste fisk, når
du aller mindst ønsker det. At in-
vestere i en stabil og driftsikker fi-
skelygte, er derfor noget de færre-
ste vil fortryde i længden. Og –
vælger du ydermere en lygte, med
et vist minimum af praktiske
funktioner vil du samtidig gøre li-
vet lettere for dig selv – og måske
få et par bonusfisk, som sidege-
vinst.
Hvor man tidligere i høj grad

brugte forskellige typer af gløde-
trådspærer – især når der virkelig
skulle blus på lampen, er LED-
teknologien i dag så veludviklet,
at der ikke er nogen grund til at se
sig om efter andet. LED – Light
Emitting Diodes – er mere økono-
miske – dels fordi LED holder
næsten 1000 gange længere end
glødetrådspærer, men også fordi
energiudnyttelsen, når energien
forvandles til lys, er op til 10
gange mere effektiv. Desuden
er LED med en given lys-
styrke betydeligt mindre
end en tilsvarende glø-
detrådslampe, hvilket

lyskilder – samtidig med at lyg-
terne bliver både lettere og min-
dre.
Netop fordi LED ikke indehol-

der gas eller flydende væske er de
desuden mindre sårbare over for
slag, hvilket gør dem mere hold-
bare, hvis man fx taber sin lygte.

STYRKEN OG EFFEKTIVITETEN af
lyset er vigtig at kende noget til.
Måleenheden for lys er enten lu-
men eller lux, og for at kunne
sammenligne styrken af lygter er
der lavet en international standard
– ANSI – for hvordan målingerne
skal været foretaget, for at give

mest mulig mening for bru-
geren. Eksempelvis har in-
tensiteten af lyskilden
ikke nødvendigvis
særlig meget at gøre
med effektiviteten af
lyskeglen, da kva-
liteten af glasset
foran LED’en har
stor betydning for

hvor meget lys, der kommer ud af
lygten. Tilsvarende har reflekto-
rens konstruktion afgørende be-
tydning – ikke blot for hvor langt
du kan lyse, men også for hvor be-
hageligt lyset er at se på. Vil du
være sikker på at lampen rent fak-
tisk lever op til fx det antal lumen
den lover, bør du vælge lamper,
der er testet efter ANSI standar-
den.

VANDTÆTHED er en vigtig faktor
for lystfiskeren, og det er selvsagt
vigtigt at have en lampe, som er
rimelig vandæt. Her vil det – hvis
da ikke lige du bruger lampen til
decideret dykning, være rigeligt
med en lampe der opfylder
ANSI’s IPX4 standard. Et godt
eksempel på en sådan lampe er X-
Glow XH-1000, som vi har lang-
tidstestet. Selv om den officielt
set kun er vandafvisende efter
IPX4, holder den uden problemer
til at blive tabt på lavt vand – eller
ligge i en plaskvåd vaderslomme
og svømme rundt i adskillige ti-
mer – uden det går ud over drift-
sikkerheden. Skal lygten også
bruges flere meter under vandet,

Næsten uanset hvad du
fisker efter, vil der være
rigtig mange situationer,
hvor en god pande- eller
lommelygte er helt
essentiel. Her guider vi
dig igennem de vigtigste
funktioner på en fed
fiskelampe anno 2012.
Af Jens Bursell

� FISKELAMPER:

LYS I MØRKET

På nogle pande-
lamper – Fx Black

Diamond – er der en
konstant blinkende

batteriindikator (under glas-
set i toppen). Dette er en stor for-

del ved fx karpefiskeri, hvor man ikke
gider at sove med lygten på – men skal

kunne finde den på et splitsekund i bælg-
ravende mørke, når hugget falder.

En god pandelampe her X-Glow
XH-1000 er et must for enhver

lystfisker – ikke blot når man som
her forbereder sig til at fiske ind

i natten, men også når man
stopper i tusmørket – og går

tilbage til bilen i mørke.

�

giver mulighed for at producere
mindre og mere handy lygter –
uden at gå på kompromis med lys-
styrken. Dette kombineret med
den seneste udvikling inden for
reflektorer, gør at man kan få
LED-lamper, der lyser både læn-
gere og bedre end andre typer af

Hvis man vil bevare sit nattesyn,
er det en stor fordel med en

lampe, der kan skifte til røde
dioder, når man ønsker det –

fx denne Black Diamond Spot.
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skal man op i IPX7 og IPX8 stan-
darderne.

ZOOM-FUNKTIONEN er yderst vig-
tig på en pandelampe. Når man
har brug for at lyse langt eller
have et meget skarpt og fokuseret
lys til fx at binde knuder, zoomes
keglen ind til en snæver og kraftig
kegle. Denne lyskegletype er dog
irriterende, når man fx går langs
stranden på glatte sten, fordi skar-
pere lys også giver større kontra-
ster og flere markerede skygger,
der kan være forvirrende, når man
skal sætte foden det helt rigtige
sted. Her er det altså en fordel
med et mere spredt lys.

JUSTERING AF LYSSTYRKEN – eller
dimming control – er ligeledes en
funktion, der er yderst nyttig. På
billige modeller er der ofte bare 2-
3 modes, men på de allerbedste
modeller fås ofte en trinløs dim-
ming control, hvor man ved at
trykke en knap ned gradvis kan
neddæmpe lyset helt ned til fx
10% af den maksimale lysstyrke.
Dette er en stor fordel – dels hvis
man vil forlænge batteriernes le-
vetid, men også for ikke at
skræmme fisk, der er tæt på.
Kombineres eksempelvis en snæ-
ver kegle med minimal lysstyrke,
er det lettere at gå langs med fx
åen uden at skræmme fiskene.

PANDELAMPEN er selvsagt en af de
mest oplagte typer af lygter til fi-
skeri. Du har hænderne fri både
under fight og landing, hvilket
selvsagt er en fordel i langt de fle-
ste fiskesituationer. Der findes et
utal af forskellige typer, der hver
især har deres fordele til forskel-

Når fisken skal landes og
fotograferes må lyset ikke svigte.

En god pandelampe er derfor
alfa og omega næsten uanset

hvad du fisker efter.

lige former for fiskeri. Hår får du
et kort overblik over nogle af de
vigtigste features og funktioner.

MONTERINGEN sker normalt med
et justerbart og elastisk bånd.
Grundlæggende er der to typer:
Enkelt pandebånd og pandebånd
kombineret med et top-strap, der
går på langs over hovedet. Først-
nævnte typer har den fordel, at
den er let og simpel samt fylder
næsten intet, så den er let at have i
brystlommen. Til fx karpefiskeri,
hvor man skal kunne være ved
stængerne på et splitsekund, og
ikke gider fumle rundt i mørket
efter lyset, har den sin fordel,
fordi man kan sove med den på
trukket ned over halsen. Så ved
man altid hvor den er. Denne tek-
nik er ret uhandy, hvis man vælger
en model med top-strap.

LED OG
GLØDETRÅDSPÆRER
I de gammeldags glødetrådspærer
bruges den elektriske energi til at
opvarme tungsten eller metalwire,
der befinder sig i en lukket glas-
pære fyldt med gas. Her er det den
opvarmede tråd, der udsender ly-
set. LED er en halvledende chip,
som omformer elektrisk energi di-
rekte til lys.

Top-strapmodellerne er ofte
lidt større og kraftigere lamper,
hvor batteriholderen er monteret i
nakken for at give en bedre vægt-
fordeling. Denne konstruktion
gør, at man ikke behøver at
stramme pandebåndet så meget,
for at lampen sidder perfekt, hvil-
ket er en stor fordel, hvis man
bærer lygten i lange tidsrum og
har tendens til hovedpine. Top-
straplamper er endvidere den bed-
ste løsning, hvis man bevæger sig
meget – eller dyrker andre former
for højpulsaktiviteter.

Når man opholder sig meget i
telt, kan det være fordel med en

lygte, der spreder lyset godt ud til
siderne. Denne effekt opnås let

med lommelygten XGlow
X01200, hvor fronten kan
forskydes udefter, så lyset

spredes i stil med en lanterne –
den perfekte lygte til

karpe-bivy’en.

FISKELAMPER

�

På en god pandelampe er det vigtigt, at man kan justere vinklen på reflektoren, så man både kan lyse nedad
og fremad. Her ses X-Glow XH-1000 der revolutionerede markedet for pandelamper med en infrarød
sensor, der gør, at lygten kan tændes og slukkes uden berøring, blot ved at vifte med hånden foran lygten,
hvilket kan være til stor nytte med kolde og slimede fingre.
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CLIP ON LAMPER – findes både
som lygter der monteres på ka-
sketskyggen – eller på lommerne
til fx fiskevesten. Førstenævnte
har ofte den fordel, at de er vægt-
besparende samt ufattelig lette af
betjene. Som regel er der dog tale
om lamper med en begrænset lys-
effekt og en knapt så effektiv re-
flektor. Ulempen ved pandelam-
per, der er monteret på kasket-
skyggen og peger nedad, er at de
kan have en tendens til at give di-
straherende reflekser i brilleglas-
sene, hvis man bærer briller.
Clip-on versioner, der er desig-

net til at sidde på selve vesten, har
den fordel, at lyskilden er under
øjnene, hvilket mindsker refleks-
problemet. Denne type lamper er
endvidere perfekte, når der skal
bindes knuder mm – da lyskilden
er meget tæt på håndhøjde, hvor
det hele foregår.

LOMMELYGTER har også deres
force i bestemte situationer – især
når der er brug for det helt
store powerblus. Konstruk-
tionen giver nemlig mulig-
hed for topeffektive reflek-
torer og battery-packs, der

bindelse med fx specimenfiskeri.
Et godt eksempel er præcisions
langdistancekast i mørke, hvor du
gerne vil være sikker på at have
ramt rigtigt – eller når du med din
baitboat skal droppe taklet op
langs en ø fx 150 meter ude. Her
er du på herrens mark uden en
lygte med ekstrem rækkevidde.

kan lyse helt op til over 250meter.
Med nogle af markedets mest
avancerede lamper fås extra batte-
rypacks, der blot skiftes præcis
som man gør det på fx skruema-
skiner. Denne type lygter kan bru-
ges til et utal af formål.
Ekstremt langtrækkende lygter

er en stor fordel, hvis eksempelvis
en fisk sætter sig fast langt fra
land – og man har brug for at vide
præcist, hvad der foregår. Endvi-
dere er de uundværlige i mange fi-
ske og fodringssituationer i for-

Med hyperavanceret LED teknologi, findes der i dag lamper, som
fylder minimalt – men lyser helt ekstremt. Et godt eksempel er denne
15 cm lange og 250 gram tunge X-Glow R1, der lyser 230 meter med

250 lumen! Lygten fås med opladningspedistal, der kan kobles til både
220V og cigarettænder i bilen.

HVORDAN MÅLES LYS?
Lumen og lux er de mest alminde-
lige enheder til måling af lys. Vær
opmærksom på, at disse to enheder
ikke kan konverteres eller sam-
menlignes. Lumen er den totale
mængde af lys, der kommer ud af
lygten, mens lux er lysintensiteten
målt i et enkelt punkt. I praksis er
lumen den enhed, der giver mest
mening, når man skal sammen-
ligne effektiviteten af forskellige
lamper. Men – også her er der fald-
gruber – eksempelvis angiver
mange producenter lumen som
outputtet af lys fra lyskilden – uden
at tage højde for det lystab, som er i
reflektor og glas. Hvis ikke det ty-
deligt står angivet, at lumenangi-
velsen er målt efter ANSI-standar-
den, kan du roligt nedgradere lu-
men-tallet med 30% for at få den
reelle lysstyrke.

Clip-on pandelamper som denne fra Kinetic
vejer næsten intet, og er lette at betjene.
En on/off knap som denne (øverst t.v.) er
dog ikke optimal, da den let fejludløser

ved at tryk i fisketasken, hvilket kan
dræne batterierne. On/off switchen

bør altid være afskærmet for
tryk, så den ikke fejludløser.

Pandelamper med top-strap giver
en god vægtfordeling, er meget behagelige at gå
med – og sidder godt selv når man bevæger sig
meget. Denne model fra Petzl’s Ultra serie kan
desuden genoplades blot ved at koble pande-

lampen på opladeren.


