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Nordlys – og fotografering af nordlys
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Nordlys hører til de mere spektakulære naturfænome
ner, der kan udløse en regulær wauwoplevelse. Natu
rens eget uforudsigelige lysshow. Netop den omstæn
dighed at man ikke helt ved, hvornår man kan få det at 
se, gør oplevelsen – når den endelig kommer – til noget 
særligt.

Lyset kan ses rundt om både nordpol og sydpol. For dan
skere er det mest naturligt at opsøge nord lyset ”Aurora 
Borealis” i Nordskandinavien nord for polarcirklen. Kun i 
meget sjældne tilfælde kan det ses helt ned til Danmark. 
Lyset skyldes populært sagt solstorme, som med svin
gende intensitet sender ladede partikler mod Jordens 
atmosfære. Sammenstødet med luftformige stoffer i 
over 80 kilometers højde rundt om polerne frembringer 
nordlyset, som kan have forskellig farve, alt efter hvilke 
molekyler/atomer, der rammes og med hvilken intensi
tet, de rammes. Mest almindeligt er det grønne nordlys. 
Sjældnere ses røde, gule, blå og violette nuancer.

Chancen for, at nordlyset kan ses, angives med ’kp 
indexet’, som hænger sammen med styrken af solstor
mene. Kpindexet er udtryk for hvor langt fra polerne 
man forventer at kunne se lyset. Flere hjemmesider 
forklarer teorien, og har daglige opdateringer med prog
noser – helt analogt til den normale vejrudsigt. Se links 
til sidst i artiklen. 

Vinterhalvåret er nordlystid og forudsætningen for at se 
nordlys er, at vejret er klart. Skyer, tågedis og snestorm 
står definitivt i vejen for oplevelsen. Himlen skal altså 
være mørk og stjerneklar. 

Månens lys kan være både godt og skidt. For meget 
måne gør det sværere at se nordlyset og stjernerne, men 
lidt månelys på sneen og landskabet er smukt. Vigtigere 
er det, at undgå lysforurening fra byer og huse. Så det 
gælder om at komme ud på landet eller fjeldet. Der er 
oftere skydække og tåge ved havet, så fjeldområder er 
at foretrække. 

Fotografering af nordlys
Hvis man tager af sted for at opleve nordlys, skal man 
ikke snyde sig selv for det ekstra kick, man får af at 
fotografere det. Det er ikke så svært, men det kræver 
lidt forberedelse for at man undgår de værste frustratio
ner. Med alderen svækkes vores øjnes evne til at skelne 
de helt svage farvenuancer og kontraster i lyset. Men 
tøv ikke! Man kan blive helt høj af at se billederne på 
kameraets skærm (og senere igen på computeren) fordi 
kameraet er i stand til at indfange farverne stærkere end 
øjet er i stand til. Det skyldes moderne kameraers frem
ragende lysfølsomhed i de allermørkeste dele af billedet, 
når man eksponerer længe nok. Opskriften er egentlig 
simpel nok: Kamerateknik

Tag kontrol over kameraet: Slå autofokus og autoeks
ponering fra. Medbring et stabilt stativ – glem alt om 
håndholdt eksponering. Brug vidvinkel og størst mulige 
blændeåbning. Brug høj iso for at holde eksponerings
tiden så lav som muligt. Brug selvudløser, så du ikke 
ryster kameraet ved aftrækket. Lav nogle forsøg for at 
finde den rette kombination af iso og lukkertid. Prøv 
f.eks. at starte med iso 1600, blænde 4 eller bedre – 
altså ’fuldt hul’ på objektivet – og 4 hele sekunders 
eksponering. Sæt tiden op til 58 sek. hvis det bliver for 
mørkt, eller sæt den ned til 12 sek hvis det bliver for 
lyst. Skarpheden tjekkes løbende. Stjernerne skal være 
tydelige og knivskarpe – det kræver, at du ved, præcist 
hvordan objektivet skal stå for at fokusere på uendeligt. 
Hvis stjernerne ligner små, bløde, lysende klatter er bil
ledet ikke skarpt. Vær opmærksom på at alle objektiver 
kan dreje lidt forbi ’uendelig’, dvs det er ikke nok bare at 

dreje objektivet til yderpunktet. Du må finde det præcise 
punkt ved forsøg eller ved at bruge liveview og zoome 
ind. Hvis eksponeringstiden kommer over 10 sek. er der 
risiko for at stjernerne bliver til lysende striber pga Jor
dens rotation – de såkaldte ’startrails’ – det kan være en 
effekt, men er som regel uønsket.

Lær at indstille kameraet i forvejen. Hvis du står og 
fumler for længe, er der risiko for at nordlyset er bølget 
videre, før du får taget et godt billede. Du får heller ikke 
taget nogen billeder, hvis batteriet i kameraet dør, så 
husk fuld opladning og ekstra batteri. Og rigeligt med 
hukommelse. Udse dig på forhånd – dvs. i dagslys – 
nogle steder, hvor forgrunden i billedet ser god ud ved 
forskellige ’skudretninger’ – man kan ikke være sikker 
på, hvor på himlen nordlyset vil koncentrere sig. Det kan 
flytte hele horisonten rundt i løbet af få minutter. Des
værre kan det være svært at få fotostativet placeret helt 

Det er næsten til at blive  
religiøs af nordlyset. Kapellet  i 
Nikkaluokta ligger svært tilgæn-
geligt på toppen af en lille bakke, 
i hvert fald når sneen er dyb. Det 
er halvmånens lys, der kaster 
skygger på sneen. I forgrunden 
ses harespor i sneen, og det er 
lige før man kan høre englene 
synge.

Nordlyset er i bevægelse hele tiden. Fra 
store bløde flader til skarpt tegnede 
‘gardiner’ – fra næsten usynligt til stærkt 
lysende. Det kan på få minutter bølge fra 
nord til syd eller fra øst til vest, så man får 
en fornemmelse af at være helt omslut-
tet at naturens lysshow. Her er nordlyset 
foto graferet direkte mod månen bag 
nogle lette skyer. Nordlys foregår i 80-600 
km’s højde, og er derfor skjult hvis der er 
overskyet. 

De grønne nuancer skyldes solvindens 
ladede partikler, der støder sammen med 
iltmolekyler i Jordens atmosfære 80-130 
km over jordens overflade over polerne. 
Sammenstød med iltmolekyler højere 
oppe kan give rødlige farver, og sammen-
stød med kvælstofmolekyler kan give blå 
og violette nuancer.
(Kilde: http://www.aurora-service.eu)
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stabilt i dyb sne, og hvis det blæser lidt, kan det bidrage 
yderligere til rystede billeder. Prøv at få fast grund under 
stativet. Selv om der ikke er umiddelbart synligt nordlys 
på himlen, kan et billede ofte afsløre, at der er ’noget i 
gære’ – et svagt grønt skær er et godt tegn.

Indstil altid kameraet til bedste kvalitet og største fil. 
Fotografering i rawformat er altid at foretrække frem 
for det komprimerede format jpg. Den efterfølgende 
behandling af fotos i rawformat koster noget tid i 
Photoshop eller et af de andre programmer til rawkon
vertering, men der er som regel fuld valuta for det ekstra 
tidsforbrug. Rawformatet har den fordel, at du efterføl
gende kan korrigere hvidbalance og eksponering med et 
bedre resultat, end når du arbejder med jpg. 

Det er en smagssag, hvor meget lys man ønsker på land
skabet på et nordlysbillede, men personligt synes jeg, 
det er fedt, at man kan se de snedækkede bjerge, træer, 
fjeldteltet eller hytten med lidt svagt ’hyggelys’ i bag
grunden. Det skaber dybde og fastholder ’storheden’ og 
stemningen langt bedre end et rent himmelskud. 

Hvis du ved, at du efterfølgende vil sætte stillbilleder 
sammen med overblænding til en lille videofilm, har du 
brug for mange enkeltbilleder taget fra samme position 

kort tid efter hinanden. Nogle kameraer kan program
meres til selv at skyde løs i lange serier – ellers må du 
gøre det med håndkraft. Sammensætning af billeder til 
’timelapsefilm’ er også en mulighed, men giver efter 
min mening et helt urealistisk indtryk af nordlyset pga 
det kunstigt opskruede tempo i afspilningen.

Hvis du har eksponeret nogenlunde præcist er der ikke 
behov for særlig meget efterbehandling af filerne. Det er 
dog en fordel at lave lidt støjreduktion, især hvis du har 
eksponeret på en høj isoværdi – men pas på at stjer
nerne eller detaljerne i landskabet ikke forsvinder! Det 
kan også være nødvendigt at justere hvidbalancen, så en 
større serie fotos bliver ensartede at se på.  

Varmt tøj
Nordlysfotografering kan være en kold fornøjelse. Man 
har mere overskud til at stå stille og fotografere i flere 
timer, hvis man kan holde varmen. Vær forberedt på 
temperaturer ned til minus 40 grader, hvis du drager til 
fjeldområderne i Lapland om vinteren. Så lave tempera
turer er ikke at spøge med, så forbered dig godt. Du skal 
helst kunne betjene kamera og stativ med handsker på. 
En pandelampe (evt. med rødt lys for at bevare natte
synet) kan sikre, at du kan se, hvordan du får indstillet 
objektiv og kamera – og hvor du sætter fødderne i den 

mørke nat. Vær forberedt på udfordringer, hvis du bruger 
briller. Det er svært at holde næsen varm uden at bril
lerne dugger og iser til. Kameraer fungerer forbløffende 
godt i frosten, men der kan være en tendens til overis
ning i løbet af nogle timer bl.a. pga. fugt i udåndingen. Is 
på skærmen kan man skrabe af, men kommer der først 
is på front linsen er det på tide at søge det gode selskab 
inden døre. Men før man glæder sig over nattens høst, 

er det en god idé at tø kameraet op i en vandtæt pose 
nogle timer. Tager man det direkte ind i varmen dugger 
det så kraftigt, at det måske vil volde problemer senere.

Hvis du har held til at være på rette sted på rette tid, er 
jeg sikker på ,at du får en fantastisk og mindeværdig 
oplevelse. For nogle bliver det endda en livslang kilde til 
ro i sjælen.

Sted
Alle billederne i denne artikel er fra Nikkaluokta, som ligger nord for polarcirklen, ca. 60 km vest for Kiruna i 
Sverige. Februar 2016. Der findes en del rejsearrangører, der tilbyder pakkerejser og fotorejser til nordlyset, både 
i  Finland, Sverige og Norge. Der kan f.eks. både flyves og køres i tog til Kiruna i Sverige og Narvik i Norge.

Udstyr og lys
Kamera: Canon 5D mrk 3
Objektiv: 1635 mm f:4 L 
Eksponering: ISO 2000, 48 sek. f:4
Månelys: Halvmåne

Nyttige links
www.nikkaluokta.com
www.spaceweatherlive.com/en/auroralactivity/auroraforecast
www.auroraservice.eu
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