
 

Bruksanvisning Aladdinlamper 

 
Tidligere bedømmelser av lysstyrken for de forskjellige parafinlamper har vært basert på oppgaver 
fra fabrikant, samt skjønnsmessig sammenligning med vanlige glødelamper. For å få en mer 
vitenskapelig vurdering fikk vi direktør R. A. Piro i Selskapet for Lyskultur til å foreta målinger. 
Resultatet av disse målinger viser at vi, og mange andre med oss har vurdert lysstyrken alt for høyt. 
Målinger foretatt 26/2-1973 med Hagnars Universal Fotometer i relasjon og under like forhold med 
40 watt og 75 watt normallamper: 
 
 Aladdi

n 
20’’’ 14’’’ 40 W 75 W 

Lystetthet luminans i candela pr.m² (cd/m²) maks 47 000 8 900 4 000 18 000 30 000 
Lux belysningsstyrke 1m fra lampe på bord (uten skjerm) 15,0 2,7 1,3 7,7 20,0 
Ut fra overnevnte målinger finnes som et middeltall at 
parafinlampene tilsvarer effekten fra en glødelampe på: 

60 W 17 W 8 W   

 



Brennstoff: 
● Man kan bruke parafin eller Stabil lampeolje/varmeolje  *** 

(varenr. 20041/20042). 
● Vi anbefaler for tiden Stabil varmeolje (juli 2012)  
● *** Noen lampeoljer brenner ikke så bra på Aladdinlampa. Følg derfor godt med på lampa når 

du starter med en type brennstoff. 
● Lampen fungerer fint i opptil ca 2000 meter over havet.  
 
Farget parafin kan til nød brukes, men anbefales ikke-.  
Dagens parafin er den samme som fyringsparafin var det det bler brukt mye av det. 

Varmeeffekt: 
Aladdinlampen avgir en varmeeffekt på cirka  
1.100 watt, så  man sparer brensel. 
 

1. Oppstart: 
Påsetting av glødenett: Berør ikke selve glødenettet, hverken før eller etter avbrenning. Ta 
nettet ut av esken ved å løfte i selve stativet, og fest det til galleriet ved å skru til høyre. Står 
nettet skjevt, kan man bøye forsiktig på ståltrådstativet. Nettet er lakkert med blå eller rød lakk 
(for transport) og den må brennes av. Vær oppmerksom på at lakken flammer opp med høy 
flamme. Fyrstikken må ikke berøre selve nettet, bare flammen. Det er kun nye nett man må 
brenne av lakken på. Når man kjøper nytt nett, følger stativet med. 
Nå kan du montere glasset, men står glasset ustøtt, ta det av igjen og bøy alle lamellene litt 
innover og prøv igjen. 

2. Tenning: 
Når man har fylt beholderen første gang, med 
parafin, må man vente en stund for at parafinen 
skal trekkes helt opp til toppen av veken. Galleri, 
glødenett og lampeglass er nå EN enhet, som 
kalles ”lampeoverdel”. Løft lampeoverdelen 
(bajonettlås), tenn veken, og la flammen antenne 
rundt hele veken, og sett lampeoverdelen på 
igjen. Skru så veken litt opp til glødenettet blir 
hvitt øverst, men ikke nedover over hele nettet,: 

De første 10-30 minuttene vil styrken øke, 
og flammen kan da bli for høy, og du kan få 
sotdannelse på glødenettet . Har man fått sot på 
nettet, skru ned styrken, og soten vil brenne opp. 
Lampen er nå stabil, så lenge forholdene rundt er 
stabile. Imidlertid vil man ofte få varierende forhold, særlig på hytter. Det er kanskje –20ºC når 
man tenner lampen, og noen timer senere kanskje +20ºC. Surstoffinnholdet pr. liter luft er da 
sterkt redusert, og lampen kan begynne å sote, man må da passe på å skru veken noe ned .Litt 
soting på nettet brenner man raskt vekk ved å skru veken litt ned. Skulle du ha fått sot over hele 
glødenettet, må man slukke lampen, la den kjøles ned, og så tenne den og brenne med liten 
flamme for å få brent opp soten. Både du og lampen forbruker surstoff, så utpå kvelden, uten 
lufting blir det mindre og mindre surstoff så følg med på lampen og reguler veken noe ned. 

Slukking 
Blås ned i lampeglasset ovenfra, Man kan ofte høre en ”ralling” når man blåser ut, og det er helt 
normalt. På taklamper kan det være vrient å få blåst ned i lampeglasset, men man kan slukke 



lampen ved å blåse meget kraftig inn i brenneren, gjerne 90 grader på vekeskruen hvor man kan 
skimte luftinntaket. Noen foretrekker å lage et ”blåserør” av for eksempel kobber, bøyd slik at 
man får blåst ovenfra. 

Viktig: Påse at lampen virkelig er slukket, Brenner det en bitteliten flamme nederst på veken, og 
den fortsetter å brenne, vil brenneren bli meget overopphetet.  

3. Rensing av veken 
Man skal rense veken regelmessig, gjerne 

annenhver gang man fyller parafin. Dog IKKE de første 
10 fyllingene.  Ta av overdelen, og ta ut 
flammesprederen. Skru veken helt ned, og sett på 
vekerenseren. Skru så veken opp til den så vidt berører 
vekerenseren. Drei så mot høyre (med klokken). 
Vekerenseren  må hele tiden ligge an på metallet i 
brenneren,- og ikke øve noe trykk på veken. Sett så 
flammesprederen på plass igjen, uten å skade den 
nyfriserte veken. Man greier ikke å rette opp en veke 
med saks, barberblad skalpell o.l. Skulle noen oppleve å 
få en ”lurvete” eller opprevet veke (på grunn av uvettig 
bruk) må man foreta en avbrenning, (se eget kapittel).  

4. Isetting av ny veke: 
Ta av overdelen og flammesprederen. Skru ut 
brenneren. Ta av ytre vekerør, 25114 og skru veken opp 
så langt den går, og trekk den så ut sammen med 
vekeløfteren, 25108. Stikk papirremsene på den nye 
veken ned gjennom brenneren til du får tak i dem 
nedenfra. Trekk veken litt ned og fest vekeløfteren til 
klammerne på veken. Trekk så veken ned mens du 
styrer vekeløfteren mot tannhjulet. Skru vekeskruen til 
venstre mens du drar i veken nedenfra. Pass på at tapen 
på innsiden av veken ikke skades. Ytre vekerør settes på 
plass ved å rotere den varsomt ned over veken, og så 
låse den ved å skru til høyre. Riv av papirstrimlene, sett 
på plass flammesprederen. Har veken nå blitt fillete på 
toppen, brenn av disse mens veken er tørr, men slukk 
glørne omgående. Husk at veken må trekke en stunf før 
tenning. 
Veke nr 21 og enda eldre typer er utgått. Har du brenner nr. 21 (pre 1969) må du skifte ut 
vekeløfteren til vekeløfter nr. 23 og så bruke veke nr. 23. 

Avbrenning av veke: 
Når det ikke nytter å rette veken med vekerenseren. 

Ta av overdelen og flammesprederen, skru brenneren ut av beholderen, og heng den til tørk. 
Når den er helt tørr kan man foreta en avbrenning. Skru da veken opp slik at alt det ødelagte på 
veken er over vekerøret. Tenn på veken. Det er vanskelig å få tent veken nå når det ikke er parafin 
på den. Man må tenne, og blåse liv i glørne på veken. Tenn på om igjen og om igjen, blås liv i 
glørne, og hold på til alt som er over vekerører er glødet vekk. Drep så glørne, for eksempel ved å 
presse vekerøret mot fyrstikkesken. Skrap deretter med kniv eller lignende tvers over veketoppen. 
Kommer det da frem noen tråder av veven, så brenn av disse også. Fyll på drivstoff igjen, og husk 
at den nå må trekke en stund før tenning. 
 



Gode råd: 
 
La aldri lampen brenne så lavt at det ikke er noe hvitt i glødenettet. 
La aldri lampen brenne uten tilsyn. 
Er man usikker, bruk lampen litt under maksimum styrke. Da har den ”litt å gå på”. 
Stell godt med veken, bruk vekerenseren og hold brenneren ren for fyrstikkrester, sot o.l. 
Anbefalte reservedeler: 1 lampeglass, 2 glødenett. (Veken skal vare årevis, hvis man ikke brenner 
lampen tom).  
Gammelt drivstoff kan medføre illeluktende avgass. 
Defekt flammespreder bevirker dårlig forbrenning. Sjekk den nøye ved å føle rund med 
fingertuppen. 
Man kan blåse ut lampen når den brenner perfekt, uten å røre vekeskruen. Når du da tenner neste 
gang, uten å røre vekeskruen, vil den etter en tid få samme lysstyrke som da du slukket den. 
Aladdinlampen ”krever sin person”, men er suveren når man først har lært å bruke den. 
For foreningshytter, og utleiehytter anbefaler vi de andre lampene, helst 14’’’-brennere. 
 
Se annen bruksanvisning for 20’’’-solbrennere 
og 6-8-10-14’’’ rundbrennere. 

Andre gode råd 
Henger lampen i direkte sollys, kan drivstoffet 
”skille seg”, og man får vond lukt ved bruk av 
lampen. Skift ut til nytt drivstoff. 
Pass på ventilasjon i rommet. Ved lite lufting 
og høyere temperatur vil surstoffinnholdet 
minskes og flammen ”trekker opp”. Juster 
vekehøyden. 
Fyll drivstoff. Er det mindre enn en tredel fullt 
ved opptenning går den gjerne tom før kvelden 
er omme. Man brenner da veken (bomull) og 
dèt lukter ille, og man bruker unødig veke. 
 
Imitert brenner 
Skulle du mot formodning få 220 eller 12 volt 
strøm, kan hele brenneren byttes til en 
elektrisk imitert brenner. Husk at du da mister 
en 
1100 watt varmekilde.
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