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Betty og Wilma er to
nye LED lykter fra Lupi-
ne som får deg til å se
lyst på livet på mørke
kvelder – sinnsykt lyst. 

Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

En vinterdag for snaut 15 år siden
hadde jeg akkurat hentet min
nye halogenlykt med 10 og 20
watts pærer på Posten. Et 9 Ah
timers NiCd batteri ga lys i 4
timer på laveste effekt og 2 timer
på høyeste. Selv om hodebøylen
minnet om et mildt torturinstru-
ment og batteriet på 1,5 kg ga lett
slagside om batterivesten hang
skeivt, var opplevelsen ved å ha
med seg sin egen lysløype hvor
som helst på ski, helt rå. Husket
jeg å sette batteriet på lading i
tide, fikk det sine 15 timer, og var
klart for ny økt neste dag. 

For noen år tilbake fikk jeg
barn, og treningsøktene på sykkel
ble lagt på kvelden etter mørkets
frembrudd. Jeg har alltid vært glad
i stisykling, men på høsten ble det
mye grussykling da jeg ikke hadde
en skikkelig sykkellykt. Sti var
definitivt morsommere enn grus,
så her var det bare å bygge om ori-
enteringslykten slik at den passet
på hjelmen. Halogenlyset som
hadde vært så fabelaktig på vinter-
kveldene ble imidlertid slukt av
det mørke og fuktige høstværet.
Selv stier som var kjente og for-
holdsvis enkle på dagtid ble nær-
mest uoverkommelige. Da var det
bare å trekke tilbake på grusen
igjen inntil snøen falt. 

Så var det noen som begynte
å snakke om HID (High Densi-
ty Charge). Det skulle lyse utro-
lig bra. Som stisykkelentusiast
var det bare å slanke lommebo-
ken for å få seg en slik lykt. Pri-
sen var jo som fire skikkelige
orienteringslykter, men så fikk
den til gjengjeld min kjære
gamle halogenlykt til å virke
som en parafinlykt. Med NiMh
batteri, var også batterivekten
halvert i forhold til hva tilfelle
var på min første halogenlykt.
Med HID-lykt på styret og o-lyk-
ten på hjelmen ble det morsomt
å sykle sti på mørke høstkvelder.

Betty og Wilma bruker LED
(Light Emitting Diode). LED er
mer robust mot slag og ten-
ning/slukking enn HID. Det
betyr sannsynligvis at Betty og
Wilma holder mye lengre enn
en HID-lykt. I tillegg gir LED
vel så mye lys som HID, og
lyser like lenge med tilsvarende
batterikapasitet. 

En meget god HID-lykt koster
omkring 5000 kr i Norge mens
Wilma og Betty koster hen-
holdsvis omkring 6200 og
8000 kr. Alt dette er jo hinsides
mye penger, og vi kan jo bare
håpe at prisene på denne tekno-
logien faller i årene som kom-
mer, på samme måte som har
vært tilfelle for all annen ny
elektronikk. Om du nå velger å
vrenge lommeboka, tømme
lønnskontoen eller slanke spare-
kontoen, hva får du da?

Av bildene tatt en tørr høst-
dag, ser vi at Betty utvilsomt
lyser mye sterkere enn en av
markedets beste HID-lykter sis-
te år. Ser vi på bildene fra en våt
høstdag, blir forskjellen mellom
Betty og HID enda større. Wil-
ma følger sin storesøster hakk i
hel. Bildet som viser hvordan en
halogenlykt på maks styrke
lyser, viser at utviklingen fra
halogen via HID til LED har
vært enorm. Studerer vi bildene
litt bedre, ser vi imidlertid at
HID-lampen fra Light & Motion
har mer strølys ut på sidene (se
kjeglene til venstre). Dette strø-
lyset setter jeg pris på når jeg
sykler på sti. Grunnen er at sti-
ene ofte svinger brått, og da er
strølyset godt å ha. I tillegg gir
det meg bedre balanse. Mang-
lende strølys er vel det eneste
jeg har å utsette på LED-lyktene
fra Lupine (i tillegg til prisen).
Lupine lyktene gir imidlertid
mer lys i resten av lyskjeglen.

I tillegg til at Betty og Wilma
gir oss veldig mye lys, er de også
bedre enn andre lykter jeg har
brukt på flere andre områder.
Du kan programmere lysstyrke i
2, 3 trinn eller trinnløst. Lyktene
er veldig enkle å montere på sty-
ret da de kun festes med en tykk
gummiring, og ikke krever noe
fastmontert brakett på styret.
Batteriet vi hadde på test gir en

lysttid på hhv hele 3 og 4 timer
på maks effekt. Samtidig er ikke
batteriet større enn at det kan
henges under styrestemmet.
Hurtiglader sørger for full oppla-
ding på fire timer. Batteriet kan
også lades i bilen via sigaretten-
ner. Til lyktene finnes batterier
med kapasitet fra 4,5 ah til 13,8
ah. Sistnevnte gir en brenntid på
seks timer med maks effekt på
Bettylykten. Begge lyktene er til
å feste på styret, og det finnes
også hjelmfeste og hodebånd.
Lyktehodet på Wilma veier
omtrent som en orienterings-
lykt, og er fin både til løping og
langrenn. Kraftige Betty veier
mer, og blir for tung til å løpe
med. Hadde hodebåndet hatt
innfesting til lyktehodet mer
oppå hodet enn i pannen, ville
nok ikke dette vært et problem.

Betty og Wilma leveres i ulike
sett. Betty/Wilma Pro X har både
styrefeste, hjelmfeste og hode-
bånd. Batteriet er på 6,8 Ah og
holder til de fleste turer. Andre
varianter enn Pro X har andre
batteristørrelser og enten hjelm-
feste eller hodebånd. Sjekk
www.lupine.de for detaljer.

Om du trenger alle de 1400
lumen som Betty gir, er vel

avhengig av om du beveger deg
på sti eller grus, om du er ute
når det er vått, og hvor gammel
du er (øyets lysfølsomhet faller
med alderen). Bruker du hode-
lykt bare når du går på ski, gir
Wilma med sine 830 lumen
mer enn nok lys. Skal du bruke
lykten til løping, er Wilma også
det riktige valget. Sykler du mye
på grus eller steder uten gatelys,
og om du ofte er ute når det er
vått, er Betty å foretrekke. 

Er du en av sti-entusiastene
som allerede har en HID-lykt
som sprer veldig godt, f.eks Light
& Motion Arc eller Lupine Edi-
son, ville jeg beholdt denne på
styret og supplert med en Wilma
på hjelmen. Da får du utrolig god
lysspredning og et godt dybdesyn.

hull i mørket
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Det er et stort lystap på mørke og våte høstkvelder. Eksemplene under viser Lupine Betty en klar mørk høstkveld (t.v) og en regntung kveld (t.h)

UTROLIG LYSSTERK: Lupine Betty (bildet over viser lysstyrke og -spredning) har høyest pris og best lys!
Masse lys: Lupine Wilma (bildet under viser lysstyrke og -spredning) er bare litt mindre lyssterk enn Betty, og en noe rimeligere.

REFERANSENE: Utviklingen fra halogen (bildet over til venstre) til HID (bildet over til høyre) er stor. Nå er neste generasjons lykter kommet.

Lupine Betty Lupine Wilma
Effekt 22 W 15 W
Lumens 1400 830
Antall LED 7 4
Brenntid med 6,8 Ah 22 W: 3 t 15 W: 4 t

9 W: 6 t 30 min 9 W: 6 t 30 min
1 W: 42 t 1 W: 42 t

Ladetid 4 t 4 t
Vekt lyktehode 120 gr 160 gr
Vekt batteri 320 gr 320 gr
Pris 8000 kr 6200 kr
Hvorfor kjøpe? + Svært god lysstyrke + Meget god lysstyrke

+ Enkel å montere + Enkel å montere
+ Lang brenntid + Lang brenntid
+ Holdbar + Holdbar
+ Flerbruk + Flerbruk
+ Lett og kompakt batteri + Lett og kompakt batteri
+ Rask å lade + Rask å lade
+ Kan lades i bil + Kan lades i bil

Hvor ikke kjøpe? - Svindyr - Dyr
- Litt tung å løpe med - Lite strølys
- Lite strølys

Lupine lager 
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