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Fang nordlyset
 Tekst & foto Toke Brødsgaard 

NUUP QEQQA. Hver vinter er vi om-
givet af nordlyset, og det har allerede 
kunne ses i flere uger over Nuuk. Men 
hvordan fanger man det bedst på foto?

Det er svært ikke at blive fascineret 
af det fantastiske nordlys, der danser 
på himmelen i farver, der oplyser den 
mørke nattehimmel. 

Hvornår ses nordlyset?
Fænomenet er her hele året, men på 
grund af de lyse nætter om sommeren, 
ses nordlyset over Nuuk typisk i perio-
den fra sidst i august til omkring maj.

Oftest er nordlyset tydeligst på 
frostklare nætter, hvor skyerne ikke 
skærmer for udsigten. Det optræder 
når der er atmosfæriske forstyrrelser, 
der kommer af energiudladninger fra 
solen, når der har været større eller 
mindre eksplosioner på solens overfla-
de nogen dage før. 

Nordlysets omfang kan derfor forud-
siges forholdsvis præcist og kan følges 
på internettet på eksempelvis siden 
spaceweather.com

Det kræver en del øvelse at få gode 
fotos af nordlyset, men her er et par 
tricks, så du kan komme godt i gang. 
Der findes dog ikke en facitliste på, 
hvordan man bør indstille sit kamera, 
for nordlysets intensitet er meget vari-
erende og uforudsigeligt. At fotografere 
nordlys kræver derfor en del øvelse, og 

at du ikke giver op, men prøver igen og 
igen. 

Udstyr
Udstyrsmæssigt bør man anskaffe 
sig et digitalt spejlreflekskamera. Det 
behøver ikke være stort og avanceret, 
blot man kan lave manuelle indstillin-
ger på det. Objektivet man benytter, 
bør være vidvinkel, da det spektaku-
lære ved nordlyset ofte er omfanget. 
Det kan være en fordel at have et med 
et lavt blændetal, som eksempelvis 2,8 
men det er ikke påkrævet. Et stativ el-
ler andet fast underlag er alfa omega, 
da det er umuligt at lave gode hånd-
holdte nordlysfotos på grund af den 
lange lukkertid. Et ekstra batteri kan 
ligeledes være en god idé, da kulden 
gør at batteriet ikke virker ret længe 
før det skal lades op igen.

Indstilling af kameraet
En typisk standardindstilling kan 
være at sætte ISO-værdien til et sted 
imellem 500 og 1.000. Lad blænden 
være så lav som muligt, og sæt lukker-
tiden til et sted mellem 8 og 30 sekun-
der, alt efter hvor kraftigt – og livligt 
– nordlyset er, og hvilken effekt man 
gerne vil opnå.

Jo højere ISO-værdi man vælger, jo 
mere lys vil der blive registreret. En 
for høj ISO-værdi vil medføre at bille-

tIp & trIck tIl fotograferIng af nordlys
n Brug et digital kamera med fjernbetjening.
n Brug stativ eller forsinket udløsning.
n Husk at lade batteriet op. Tag evt. et ekstra batteri med.
n Deaktivér blitzen og andre automatiske indstillinger.
n Forsøg dig frem med valg af ISO-indstilling.
n Objektivet bør stå på manuelt og indstilles på ”uendeligt”.
n Brug en lang lukkertid.
n Brug en lav blændeåbning (Gerne 2.8 eller lavere).
n Brug et vidvinkelobjektiv hvis du har et.
n Vær tålmodig og tag varmt tøj på - der kan være masser af ventetid.
n Tjek spaceweather.com for nordlys de kommende dage, og vejrudsigten i 
 forhold til skyer.

det kan fremstå grumset. Lukkertiden 
har ligeledes betydning. Jo længere 
lukkertid man vælger, jo større sand-
synlighed er der for at billedet bliver 
rystet, men omvendt skal lukkertiden 
skal være lang nok til, at kameraet får 
indfanget nok lys.

Det er meget vigtigt at autofokus er 
slået fra. Kan man finde noget at fo-
kusere på, som eksempelvis en kraftig 
stjerne eller lignende er det optimalt. 
Alternativt er en god tommelfingerre-
gel at dreje fokus helt om mod uende-
ligt og så lige lidt tilbage. For ikke at 
ryste kameraet anbefales det at sætte 
kameraet på forsinket udløsning på 
f.eks. to sekunder eller anvende en 
fjernudløser.

Valg af motiv
Nordlyset i sig selv er jo fascinerende, 
men uden at have andet end nordlyset 
i motivet kommer det nemt til at virke 
tamt. Find derfor gerne en eller anden 
god scene som for- eller baggrund 
til lysshowet. Om dette er kajakker, 
Nordlandet, en bygning eller andet 
afhænger af hvilken historie du vil 
fortælle med motivet. 

Vælger man et motiv der er tæt på, som 
eksempelvis kajakker, kan det være en 
fordel at sætte kameraet på autofokus 
og tage et helt almindeligt foto med 
blitz først. Når billedet er taget, kan 
man så sætte kameraet på manuelt og 
vælge de øvrige indstillinger. 

På den måde har man den korrekte 
indstilling af fokus, og kan nu lege 
med at finde den lukkertid, der gør at 
du får både motivet og nordlyset i den 
belysning du gerne vil opnå. 

Vælger man et landskab som bag-
grund til nordlyset vil tricket med at 
fokusere på uendeligt og et lille nøk 
tilbage oftest give det bedste resultat, 
hvis man ikke kan se nok til at fokuse-
re manuelt.

Håber ovenstående har givet en idé 
om, hvordan du forholdsvis nemt kan 
begive dig ud i den mørke nat og fange 
dit eget nordlys. 

Oftest vil det ikke være udstyret der 
begrænser dig, så det er bare med at 
tage det varme tøj på, ruste sig med 
tålmodighed og så nyde det fascinerende 
skue og gøre sig nogle erfaringer, der for-
håbentlig resulterer i nogle gode fotos. 

God jagt!


