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•Nordlyset: 

•Det merkeliste og skjønneste 

naturfenomenet et menneske kan skue.

•Ved sin mystiske og eventyrlige prakt,

har det en eiendommelig tiltrekningskraft. 

Men er det ‘hørbart lys? 



Nordlys – Aurora Borealis, har mange 

ulike navn.

Nordlyset - er en kilde til inspirasjon; et flammehav i ulike farger som 

slynger seg i himmelrommet. Røper krefter og spenninger av kosmiske 

dimensjoner. Det er ikke overraskende at disse utrolige lysformasjoner har 

blitt forbunnet med dansende ‘engler’ i verdensrommet, eller et gigantisk 

fyrverkeri i atmosfæren.

Vikingene – Nordurljos (ca. 1000); Dansene jomfruer/spøkelser.

• I Europa: Aurora Borealis / Australis (fra ca. 1600); Ill-fated 

omen/invocation of spirits. 

• Chasmata – Greece:  Goddess of  Dawn

• Værlys / vind-lys; vanlige navn.

• The Merry Dansers – eller bare ‘Polka’.



Nordlys-fuglen. 

Sett i magnetisk senit.
Strålestrukturrn går

gjennom ulike

farger.

Starten på en

Nordlysutbrudd?

I himmelrommets naturvitenskalige 

have finnes??: 

Dansende jomfruer/spøkelser til 

nordlysmusikk.



‘Kosmisk- Nordlysmusikk
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Aurora ballet
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Danser til lyden av kosmisk musikk.



Før 1800: Nordlyset ei 

bru fra Jorda til 

Gudeheimen.

Etter  1850:

Nordlyset en bro 

mellom 

naturvitenskap og 

humaniora.

I romalderen:

Nordlys; har fått

E-mail fra Sola.
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Hvorfor er Nordlyset så unikt?

• Sola, Månen, planetene og kometene beveger seg langs 

geometriske baner som alle kan forutsies i generasjoner 

framover.

• Nordlyset = respektløst  ovenfor alle matematiske lover.  Det 

har til nå ikke latt seg binde i matematikkens lenker. [Det har  

ført til mange spekulasjoner om nordlyset.]

• Nordlysgåten er fortsatt bare delvis løst etter mer enn 200 års 

vitenskapelige studier.

• Et vakkert, spennende, mystisk naturfenomen.



De eldste nordlysbeskrivelser?



Konungs Skuggasjå

Ca. år1230:”Kings Mirror”
Første -100% sikker omtale av Nordurljos.



Nordlyset et varsel om krig, pest og andre ulykker.

Et usedvanelig jærtegn ble sett mellom skyene på himmelen i Böhmen, den 12. januar 1570. 





• Roald Amundsen has described auroral sound : The South Pole; An Account of the 

Norwegian Antarctic Expedition in the Ram (1911), in the following way:  

• Aurora Australis received us moved. Nature 

wished to show herself in her best attire.  A 

gorgeous dress and not a sound.  But wait: A

fire the light shoots across the sky, and a 

whistling sound follows the movements. It 

takes the form of a band, and glows in rays of 

red and green.  It stands still for a moment, 

and then away again, followed by an 

intermittent whistling sound.  Nature has 

offered us on this wonderful morning one of 

her most mysterious, most incomprehensible 

phenomena – the audible sound. 14



Knut Hamsun

(1859 – 1952)

Hamsun vokste opp 

på Hamarøy i 

Nordland, og har nok 

sett mange vakre 

nordlys som senere 

inspirerte ham i hans 

diktning.  Hamsund 

forbandt nordlyset 

med en himmelsk 

fest.  Her er et utdrag 

fra diktet ”Sne” 

(1904)

Der flammer lys på himmelen den 

høie nordlysnat.  En bryllupsfest 

deroppe hvor stjærner går i krat.  

Månen rinder, en gud blant sine 

blinkende gudinner.



Theodor Caspari

(1853 - 1943)

Theodor Casparis dikt ”Nordlys” fra 

samlingen ”Tidsbilleder” (1883) ble skrevet 

samme år som de to første nordlysstasjonene i 

Norge ble opprettet.  Her er et utdrag.

Gnistrende Bue, spillende 

Flamme, flimrende Krans om den 

taagede Pol.  Issvanger Lue, 

billedløs Ramme, er du mig, 

Nordlys, et Livets Symbol.

Rolf Jacobsen

(1907 - 1994)

Rolf Jacobsen var en av de mest 

folkekjære norske lyrikerne i nyere tid.  I 

siktet ”A/S Vask og Tørk” fra samlingen 

”Pusteøvelser” (1975) skriver han om 

nordlyset. Om natten kommer nordlyset med hvite 

snorer og henger det opp til tørk i 

stjernevinden.

Blåhvitt og rent, men tynt.  Skjorter og 

lange serker, - nesten som englenes klær.



Et nordlysdrama i fire akter

vitenskap





•Barn vinker med hvite skjerf til nordlyset  (Ulf Dreyer)



Kanskje haren også blir inspirert av 

nordlys og begynner å danse?



•Tresnitt av Fritjof Nansen
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Vi har mye å takke Nordlyset -

vinterhimmelens lyd- og lysorgel, for!!


