
Nordlysets rige
I det nordlige Norge er der naturoplevelser ud over det sædvanlige
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I nordlysets norske rige
Vinterferien skal ikke nødvendigvis være på ski - Nordnorge byder på vintereventyr og aktiv vinterferie

NORDLYS OPSTÅR, når solen slynger 
elektrisk ladede partikler ud i atmo-
sfæren, især efter kraftige solstorme. 
Når de rammer jordens magnetfelt, 
bøjer de af, og da jorden er mest 
magnetisk nær polerne, er det her,  
der er størst chance for at se nordlys. 
Lysets kraft afgøres af solens aktivitet, 
og nordlysets farve afgøres af, i 
hvilket lag i atmosfæren partiklerne 
befinder sig. Nordlys-bæltet strækker 
sig mellem 80-400 km over jordrens 
overflade.
FOTOTIPS: KAMERAET skal være på 
stativ, brug selvudløser eller fjernbe-
tjening, indstil manuel fokus og på 
uendeligt, vælg en god vidvinkel og 
vælg størst mulig blænde. Brug lav 
ISO-tal, og eksponeringstiderne vil 
være omkring 10-15 sekunder. Find 
om muligt en god forgrund i form af 
et hus, træer eller vand, og undgå for 
meget lysforurening fra byer.
EN TYPISK nordlystur i minibus på 4-6 
timer koster 1200 kr. inklusiv kaffe, 
kakao eller te.
EN HUNDESLÆDETUR koster 1000 kr. 
for to en halv time time. Fatbiketur 
koster 800 kr. for tre timer. Snescoo-
tersafari koster 1500 kr. for fire en 

halv time inklusiv mad 
FLY FRA Aalborg til Tromsø via 
København og Oslo med SAS eller 
Norwegian fra 2200 kr.
BILLEJE I Alta eller Tromsø koster 
omkring 1200 kr. pr. dag.
EN 1600 kilometer lang hovedvej 
forbinder Tromsø og Oslo. Denne 
tur tager omkring 30 timer. Vejen er 
åben hele året.
NORDLYSET VISER sig bedst mellem 
efterårs- og forårsjævndøgn (21. 
september - 21. marts), hvor det 
er mørkt mellem klokken 18 og 01. 
September, oktober og november 
er ofte våde måneder uden sne i 
Nordnorge. Der er polarnætter fra 21. 
november til  21. januar, hvor solen 
er helt væk under horisonten, og 
der er ofte masser af sne. I februar 
og marts er dagene længere, og der 
er således flere muligheder for at få 
oplevelser i det snedækkede landskab 
i dagtimerne.

INFO: 
WWW.NORDNORGE.COM
WWW.VISITNORWAY.COM
HTTP://WWW.AURORA-SERVICE.EU/
AURORA-FORECAST/

En lysende oplevelse
Tekst og foto: Hans Ravn
hans.ravn@nordjyske.dk

P
olarnatten og nordlyset er 
Nordnorges største attrak-
tion

En kold vind rammer 
ansigtet, mørket har sænket sig og 
et samer-telt står som en flot silhu-
et i det diffuse måneskin. Blikket 
glider søgende og utålmodigt hen-
over den noget skyede himmel 
over det nordnorske fjeld og ned 
over Alta-dalen.

Forventningerne og spændingen 
er stor, og den norske vejrtjeneste, 
yr.no, er flittigt blevet tjekket de 
seneste dage. Vil det denne aften 
lykkes at se og opleve det magiske 
nordlys?

Guiden Trond Strifeldt fra 
Præskatun, Northern Lights Safa-
ri, er fortrøstningsfuld.  Han ved, 
at vejret kan være bedre længere 
fra kysten, hvor der er et mere tørt 
klima og færre skyer, men vi må 
være tålmodige, for ”hun er en lu-
nefuld dame”, som kan dukke op 

når som helst. Der gives dog ingen 
garantier. I nogle uger laver nord-
lyset fantastiske optrædener ad-
skillige gange i løbet af aftenen. 
Andre uger falder sneen tæt, eller 
nordlyset bliver af andre årsager 
væk. Jo mere tid, du sætter af, jo 
større er chancerne selvsagt for at 
få nordlyset at se.

Vi må ud og lede efter huller i 
skydækket, som de sidste par dage 
har givet en del sne. Minibussen 
køre raskt afsted og slukker af og 
til lygterne, så vi bedre kan se. Ef-
ter kort tid bliver der fra forsædet 
råbt det forløsende: ”Nordlys”. Vi 
ser det med det blotte øje som en 
lille lys let grønlig sky, som hurtigt 
begynder at udvikle sig og pludse-
ligt danser rundt og snart fylder 
store dele af himlen lige hen over 
os. Så får vi travlt. Stativer og ka-
meragrej skal i stilling, for det er 
med kameraets lange ekspone-
ringstid, man rigtig kan se farver-
ne og de bølgende gardiner, der 
skabes. Efter 20 minutter er sho-
wet overstået, og vi fortsætter vo-

res søgen efter mere. Endnu to 
gange denne aften er vi heldige at 
spotte nordlyset, og turen må siges 
at være vellykket. 

Jagten på naturfænomenet Au-
rora Borealis, som nordlyset også 
kaldes, er blevet den helt store tu-
rist-aktivitet i Nordnorge. Især ef-
ter skuespiller Joanna Lumley, 
(mest kendt fra tv-serien ”Absolu-
tely Fabulous”) i 2008 var med i 
BBC dokumentaren ”In the Land 
of the Northern Light”, som viste 
hendes jagt på det fascinerende 
nordlys i Nordnorge. I dag er der 
alene i Tromsø over 60 forskellige 
aktører, som tilbyder alle mulige 
nordlysture i minibus, bil, på fatbi-
ke, med hundeslæde eller rensdyr-
slæde, på snescooter, sneskos van-
dring eller med båd.

Alta
Nordlysbyen Alta, som byen gerne 
vil kaldes og var udgangspunktet 
for denne nordlystur, ligger i den 
norske finmark. Byen var en af de 
hårdest ramte byer efter Anden 



En fantastisk måde at bevæge sig over sneen. Udstyret er i orden, og alle var forsynet med varme heldragter, 
støvler, handsker, hue og hjelm.
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Fatbikes på tur langs Alta-elven. Det tager ingen tid at slå lejr, og friluftliv er nordmændene
bare gode til.

Verdenskrig. Hele byen undtagen 
en lille trækirke blev brændt ned 
under tyskernes tilbagetog, og by-
en er i dag en ny og moderne by. 
Nordlyskatedralen, som blev ind-
viet i 2013, er hurtigt blevet byens 
nye vartegn. Kirkens konturer rej-
ser sig i en spiralform, der kulmi-
nerer med spidsen af klokketårnet 
47 meter over jorden. Facaden, 
der er beklædt med titanium, re-
flekterer sollyset, og fra alle vink-
ler ser man bugtende bølger, som 
nordlyset ofte opstår af. Kirken 
blev indviet 10. februar 2013.

Alaskan Huskies - og fatbike
Vildmarken er lige udenfor byen, 
og her er øde. Der bor kun om-
kring 75.000 mennesker på et are-
al, som er nogenlunde samme 
størrelse som Danmark, så der er 
masse af vild natur, som skriger på 
at blive udfordret. Selv om nordly-
set er en helt unik oplevelse, er der 
mange andre muligheder for gode 
vinteroplevelser i det nordligste 
Norge.

Især i marts måned, hvor dagene 
er blevet længere, og der stadig-
væk er sne.

Hundene hyler og gør. De står iv-
rige og forventningsfulde og ven-
ter på, at vi bliver instrueret i, 
hvordan vi skal styre og ikke 
mindst bremse hundeslæderne. 

I modsætning til den grønland-
ske slædehunderace er Alaskan 
Huskies ikke så vilde, hvilket giver 
gæster muligheden for selv at 
spænde hundene for og selv styre 
hundeslæden.  

Vi er to om hver slæde og skal 
skiftes til at styre. Det tager ikke 
lang tid at lære, og den vigtigste 
regel er: Slip aldrig slæden, hun-
dene venter ikke på os.

Det er en helt fantastisk og dejlig 
oplevelse at sidde på slæden og 
høre medernes lette susen, mens 
slæden trækkes hen over sneen, og 
hundene knokler derudaf, halsen-
de med tungen ud af munden. 
    En smuk og rolig måde at følge 
naturen langs Alta-elven i det lave 
sollys.

Hvis man gerne vil motionere på 
ferien, er en tur på en fatbike en 
relativ ny aktivitet. 

Det er en slags explorer-cykel, 
som umiddelbart ligner en moun-
tainbike, men med ekstrem store 
dæk, helt op til 4.8” (12 cm), som 
man stort set kan køre på overalt, 
selv i sne. De brede dæk giver et 
utroligt godt greb og en slags ind-
bygget affjedring. ”Glød explorer” 
i Alta har ud over nordlysture sat 
fatbikes-ture og udlejning på pro-
grammet. Sværhedgraden kan va-
riere fra rolige tre-timers ture i 
fladt terræn langs elven, hvor der 
ofte er fastkørte spor efter sne-
scootere og hundeslæder, og op til 
flere dages ture længere ud i øde-
marken og i fjeldene. Fælles for tu-
rene er god motion og friluftsliv 
med bål og madlavning i det fri. 

Tromsø
Mens sneen daler ned på stor-
torvet midt i Tromsø, er der folke-
fest og kick-off til forårets første 
fodboldkamp med hjemmeholdet 

Tromsø IF. Den nye nordnorske 
sangfugl Ágy synger tekno-pop-
hits på en skøn blanding af samisk 
og engelsk, og folk iført hjemme-
klubbens huer og halstørklæder 
synger med. Tromsø virker sådan 
en aften som en meget lokal og ak-
tiv provinsby. Byen har dog altid 
haft noget storhed og internatio-
nalt over sig. Det var her, flere af 
de store polarekspeditioner starte-
de, og polarmuseet har fine udstil-
linger om Fridtjof Nansen og 
Roald Amundsen og er et besøg 
værd. Så det er ikke uden grund, 
byen kaldes porten til Ishavet.

Snescootertur
Byens hyggelige centrum ligger 
smukt på en ø og består af en flot 
blanding af gamle træhuse og mo-
derne arkitektur. 7000 studerende 
er også med til at sætte godt gang i 
byen, og det siges, at Tromsø er 
dén norske by, som har flest re-
stauranter og barer i forhold til by-
ens størrelse. Byen er således et 
rigtigt godt udgangspunkt for en 

anderledes vinterferie med både 
godt byliv og natur.

Snescooterkaravanen holder 
stille et øjeblik på den let skrånen-
de fjeldside. To unge og noget 
uheldige japanske turister er end-
nu engang væltet om på siden med 
deres snescooter. Det kræver lidt 
balanceevne, og man skal bruge 
kroppen til at vægtfordele for at 
styre de kraftfulde maskiner sik-
kert afsted i den høje sne. 

Der er dog ingen fare i den bløde 
sne, og Lyngsfjord Adventures 
guider får hurtigt maskinen på ret 
køl. 

Snescootersafarien bringer os 
ud på en 30 kilometers tur op i næ-
sten 900 meters højde, og det er 
bare smukt at fare igennem det vil-
de nordnorske bjerglandskab, 
hvor vejret hurtigt skifter fra stærk 
sol til tæt snestorm.  
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