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Det fascinerende nordlyset
NORDLYSET - MYTER

I flere tusen år har folk i den nordlige delen av verden beundret det spektakulære lysbildet som til tider lyser 
opp nattehimmelen. Enhver nordlige kultur har sine legender og myter om nordlyset, gjenfortalt gjennom 
generasjoner. I Vikingtiden ble nordlyset ansett for å være refleksjoner fra døde møyer. Fenomenet ble ofte 
referert til som en hevngjerrig kraft. I oldtiden fryktet folk nordlyset.

Nordlyset har hatt flere navn gjennom tiden. Det vitenskapelige navnet på fenomenet er aurora borealis, som 
er latinsk og kan oversettes til «morgenrøden i nord» (the red dawn of the north). Det var italieneren Galileo 
Galilei (1564 – 1642) som først brukte dette uttrykket. I de tilfeller hvor nordlyset er særdeles aktivt flytter 
det lenger sør, noe som utdypes senere i notatet. På den breddegraden hvor Galilei oppholdt seg er nordlyset 
ofte rødlig.

PIONEREN KRISTIAN BIRKELAND

Det	  har	  versert	  en	  rekke	  	  historier	  og	  teorier	  om	  årsaken	  -l	  nordlyset.	  Men	  det	  var	  først	  for	  li?	  over	  100	  år	  
siden	  at	  nordlyset	  ble	  koblet	  -l	  solen.

Et	  avgjørende	  gjennombrudd	  ble	  gjort	  av	  den	  eksentriske	  norske	  vitenskapsmannen	  Kris-an	  Birkeland	  
(1867	  –	  1917),	  som	  hadde	  en	  teori	  om	  at	  ladede	  par-kler	  fra	  solen	  kunne	  generere	  auroraer.	  For	  å	  bevise	  
sin	  teori,	  som	  fortsa?	  er	  rik-g	  i	  dag,	  bygget	  han	  sin	  egen	  verden	  i	  en	  glassboks,	  elektrifiserte	  modellen	  av	  
jorden	  med	  si?	  eget	  magne-ske	  felt	  og	  viste	  hvordan	  par-kler	  fra	  solen	  kunne	  lage	  auroraer.	  Par-klene	  ble	  
fanget	  av	  jordens	  magnePelt	  og	  kanalisert	  ned	  mot	  de	  polare	  regionene.

Birkeland,	  utvilsomt	  en	  av	  Norges	  største	  vitenskapsmenn,	  etablerte	  også	  det	  første	  permanente	  nordlys	  
observatoriet.	  Mange	  av	  hans	  teorier	  ble	  ikke	  validert	  før	  e?er	  romfarts-‐alderen	  60	  år	  senere.

Birkeland og hans Terrella-eksperiment i 1896 (UiO). Han er også avbildet på den norske 200-kroner 
seddelen (Norges Bank).
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HVORDAN OPPSTÅR NORDLYSET

Nordlys oppstår ved at partikler fra solen forstyrrer jordens magnetfelt - magnetosfæren. Noen partikler 
klarer å trenge inn i magnetosfæren på nattsiden (halen). Når solstormer dytter og rister på magnetosfæren, 
skyves partikler tilbake mot jorden langs magnetfeltlinjene. 

Partiklene ledes ned mot de polare områdene. Når de når jordas atmosfære kolliderer de med oksygen og 
nitrogen. Disse kollisjonene, som hovedsakelig finner sted mellom 80 til 300 kilometers høyde over bakken, 
overfører noe energi til atomene (de blir eksiterte). Atomene frigjør umiddelbart denne energien og sender ut 
lys i en bestemt frekvens eller farge. Resultatet er en spektakulær glødende atmosfære med grønne, røde, 
hvite og blå farger. Denne mekanismen er veldig lik det som skjer i et lysrør, neonskilt, og gamle 
TV-apparater. 

Nordlyset er oftest synlig så langt nord som Nord-Alaska, nordlige Canada, og lengst nord i Skandinavia. 
Når det er kraftige solstormer vil nordlyset ”dyttes” lenger mot sør. I enkelte tilfeller så langt sør som 
Spania, Italia og til og med i Florida. På tilsvarende måte er «sørlyset» mest synlig lengst sør på jorden.

HVOR KAN DU OPPLEVE NORDLYSET

Nordlyset er imponerende og unikt i forhold til alle andre lysfenomen ved at det utstråler et utrolig 
mangfold av farger, former og bevegelser.

Nordlyset finner sted innen en avstand på mellom 1000 og 3000 km fra de magnetiske polene, både om 
dagen og natten, gjennom hele året. Derimot er nordlyset kun synlige fra bakken på klare mørke netter 
ettersom dagslyset blender lyset fra nordlyset.

Gasskyer fra solen kolliderer med jordas magnetiske felt og ledes ned mot de polare regionene 
hvor de kolliderer med jordas atmosfære (ARS/T. Abrahamsen).
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De beste stedene å observere nordlyset er naturligvis ved høye breddegrader når det er mørke netter. Den 
beste perioden på året vil være mellom september og april. Om sommeren vil midnattssolen  og lyse netter 
gjøre det umulig å se nordlyset. I Skandinavia oppstår det kraftigste nordlyset i tidsrommet mellom kl. 18.00 
og 02.00.

Man bør unngå lys fra byer og finne mørkere og mer avsides steder på en høyde eller i åpent landskap hvor 
det er god utsikt mot den nordlige horisonten. Prøv også å unngå fullmånen ettersom den gjør himmelen 
lysere. Noen liker imidlertid fullmånen da den lyser opp lanskapet og gir en trolsk steming.

HVORDAN VARSLE NORDLYS

Flere satellitter observerer solen til enhver tid og forskere kan oppdage solstormer og strukturer på solen 
som vil kunne skape kraftig nordlys. Ved å kontinuerlig overvåke aktiviteten på solen og måle hastigheten 
på partiklene fra solvindene kan forskere forutse styrken og hvilke breddegrader nordlyset vil være synlig 
fra. På grunnlag av dette finnes det flere nettsider som gir informasjon om meldinger om nordlys.

Nedenfor er noen eksempler på slike nettsider:

UNIs meldinger indikerer hvor nordlys-ovalen befinner seg til enhver tid:

http://kho.unis.no/Forecast.htm 

Storm/TV2s meldinger viser et kart hvor aurora-ovalen befinner seg den kvelden. Hvis du befinner deg 
nord for den tynne grønne linjen på bildet burde du kunne se nordlyset i den nordlige horisonten:

http://www.storm.no/ 

Spaceweather.com gir oppdatert informasjon om muligheten for nordlys, og mange amatører sender inn sine 
bilder av nordlyset til denne siden:

http://www.spaceweather.com/ 

Eksempel på nordlysvarsel fra Storm.no (StromGeo).
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HVORDAN TA BILDER AV NORDLYSET

A fange nordlyset med et fotokamera vil gi et minne for livet. Å ta bilder av nordlyset er relativt lett, men for 
å oppnå best mulig resultat bør en følge noen enkle retningslinjer.

De beste bildene får man ved å bruke kameraer med muligheter for å settes i manuelt (M) modus, hvor du 
selv kan justere lukkertid og blenderåpning samtidig. Derfor vil digitale speilreflekskamera være ideelle for 
å ta bilder av nordlyset, selv om noen kompaktkameraer kan fungere.

Når en tar bilder av nordlyset er et kamerastativ essensielt. Deaktiver blitsen og de automatiske 
innstillingene. Pre-fokuser linsen til uendelig og re-fokuser om nødvendig. Det kan være lurt å gjøre dette på 
dagtid og deretter låse fokusringen med en tape. Hvis du har et filter på linsen bør denne fjernes ettersom 
det vanligvis resulterer i konsentriske ringer i bildet.

Hurtige linser (f/2,8 eller lavere) med fokal lengde på 10 til 35 mm er ideelle. Uavhengig av typen linse bør 
den stilles inn på lavest mulig f-nummer og en ganske høy ISO-verdi. Et godt utgangspunkt er ofte en 
eksponeringstid på mellom 8 og 30 sekund ved ISO 800. Ved høyere ISO-verdier kan bildestøy bli et 
problem, derfor er det å finne den rette balansen mellom ISO-verdi og eksponeringstid ofte avgjørende.

Mange folk blir ofte noe skuffet da de ikke selv ser de samme sterke grønne fargene som de har sett på bilder 
tidligere. Hovedårsaken til dette er at våre øyne har flere «sensorer» som registrerer sort/hvit enn de som 
registrerer farger. Derfor, under mørke forhold, ser vi mindre farger. Et fotokamera kan også ta inn mer lys 
ved å øke eksponeringstiden, noe våre øye ikke kan. Med det sagt vil en allikevel kunne se mange 
forskjellige farger når nordlyset er aktivt.    
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De beste resultatene får en ved å bruke kamerastativ da lang eksponeringstid er en viktig 
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