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Forord  

Nattehimlen opleves normalt som uforanderlig med stjernernes tilsyneladende fastlåste mønstre, som vi 
kalder stjernebilleder. Solsystemets planeter vandrer godt nok i forhold til stjernerne, men det går så 
langsomt, at vi skal kigge nøje efter nat efter nat for at bemærke denne bevægelse.  
 
Fra tid til anden sker det dog, at stjernehimlens rolige uforanderlighed for en kort stund forstyrres af et 
voldsomt fænomen: en ildkugle. Grundlæggende set er ildkugler meget kraftige stjerneskud, der opstår, når 
et legeme fra rummet trænger ind i Jordens atmosfære med høj fart.  
 
Almindelige stjerneskud frembringes af legemer af støvkornsstørrelse, der kun skaber et svagt og meget 
kortvarigt lysspor på himlen. De noget større legemer, der skaber ildkugler, kan frembringe et veritabelt 
festfyrværkeri endda med overlydsbrag. Ildkugler er således meget spektakulære himmelfænomener, der 
typisk gør stort indtryk på de personer, der er så heldige at opleve dem – uanset om de kender til 
fænomenet eller ej! 
 
Det mest interessante ved ildkuglerne er imidlertid ikke det lysshow, de kan frembringe på himlen, men at 
stumper af dem kan overleve den voldsomme tur ned gennem atmosfæren og med en kombination af held 
og hårdt arbejde havne i hænderne på de forskere, der studerer Solsystemets dannelse og udvikling. 
Stumper af ildkugler, der findes efter deres fald til Jorden, kaldes for meteoritter. De er byggeaffald fra den 
tid for næsten 4,6 milliarder år siden, hvor vores planetsystem blev dannet af en stor sky af gas og støv. 
 
Indsamling af observationer af ildkugler er således et vigtigt arbejde – både for at give de mennesker, der 
oplever en ildkugle en forklaring, og for at muliggøre endnu et meteoritfund, der kan bringe forskningen 
videre. Denne bog tager læseren med på en rejse gennem udvalgte danske beretninger om fænomener på 
himlen, der på den ene eller anden måde er forbundet med fysiske fund – dog meget sjældent af kosmisk 
oprindelse.  
 
Med sin bog viser Ole Henningsen vigtigheden af at tage folks oplevelser alvorligt, men også at grundig 
efterforskning og kritisk tænkning er helt afgørende for at finde årsagen til oplevelserne, så vi alle kan lære 
noget af dem. God fornøjelse! 
 
 
Michael Linden-Vørnle 
Astrofysiker (ph.d.) og chefkonsulent 
DTU Space 
Institut for Rumforskning og -teknologi 
 
August 2018 
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Indledning 

 

Da himlen faldt ned 

Allerede som dreng hørte jeg med stor undren og 

interesse på beretninger om ildkugler på himlen. Lys på 

himlen var mest af stjerneskudsagtig karakter, bortset 

fra de sjældnere tidspunkter, hvor der var utrolige 

nordlys at se. Det er en af de store fordele ved at bo på 

landet og have frit udsyn til en mørk nattehimmel. Et 

syn der er de færreste forundt i vore dage. 

En ældre, fjern slægtning fortalte ved flere lejligheder 

med stor begejstring om, hvorledes hun havde oplevet, 

at himlen en aften i hendes ungdom overalt og 

uafbrudt var fyldt med stjerneskud. Oplevelsen med 

den aften alle stjernerne faldt ned stod lysende klart 

for hende og gjorde et dybt indtryk på mig i hendes 

levende genfortælling af oplevelsen. 

 
 
 
 
 
Adolph Vollmys illustration fra 1889 af et stort antal 
stjerneskud, der blev iagttaget Jorden rundt i forbindelse 
med stjerneskudssværmen Leoniderne i november 1833. 
Baseret på maleri af Karl Jauslin efter førstehåndsberetning. 

 
Lygtemænd på spil 
I den mere nære familie har der altid været fortællinger om lys set ved nattetide, men dog af mere jordnær 

karakter. Hvis man gik ham lidt på klingen, fortalte en af mine onkler stadig med en vis følelse af ubehag 

mange år senere om sit møde med en ”lygtemand” omkring 1926. 

Han var dengang kun en stor dreng og var en aften på vejen hjem mod gården Klokkerholm på Rødby Mark, 
hvor han boede med sine forældre og øvrige familie, og hvor jeg også selv er opvokset. Pludselig fik han øje 
på en lille blålig flamme – som flammen fra en stor tændstik, der på mystisk vis bevægede sig 4-5 meter 
hen over vandet i en nærliggende grøft – en lygtemand! Ude af sig selv søgte han tilflugt på en 
naboejendom og bad grædende en ældre kone om at hjælpe sig hjem. Hun beroligede ham dog, og han gik 
hjem uden at se mere til lygtemanden, der hjemme blev forklaret som gas fra jordbunden. Min onkel blev 
landmand og færdedes meget ude, men så dog aldrig siden lignende fænomener. 
 
Han var ikke den eneste i familien, der havde haft sådan en oplevelse. Min bedstefar var en efterårsaften 
tilbage i formentlig 1910-12 på andejagt nede i ”stranden”, som marken blev kaldt. Klokkerholms jorder lå 
ud til lavvandede områder i Rødby Fjord på Lolland opstået efter stormflodskatastofen i 1872. Det var i 
dette område, han i mørkningen sad med sit gevær ved vandkanten, da han fik øje på en lille omkring 10 
cm høj blafrende lysflamme, der gik hen over vandoverfladen i nærheden af nogle siv. 
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På skudhold 
Lyset bevægede sig nærmere, og han fortalte 

senere, hvordan det løb ham koldt ned ad 

ryggen, og han gjorde sig skrækslagen parat til at 

skyde på ”lygtemanden”. Når jeg senere spurgte, 

hvad han ville have gjort, hvis den var kommet 

nærmere, svarede han uden tøven, at han 

selvfølgelig ville have skudt den!  

Nogen skudepisode blev det dog ikke til, da lyset 

kort efter forsvandt igen ud over vandet. Men 

beretningerne om lygtemændene lever videre i 

familien i bedste velgående. Der er ingen tvivl 

om, at disse oplevelser gjorde et stort indtryk på 

både min onkel og min bedstefar - og ikke mindst 

undertegnede. At det ikke var så usædvanligt at 

se denne type lys i våde områder, fandt jeg 

senere ud af, bl.a. i forbindelse med min store 

interesse for folks ufooplevelser og deres 

oprindelse. Lygtemændene skyldes sumpgas – 

rådnende plantedele, der producerer brændbar 

metangas, CH4. 

Det var også spændende senere at opdage, at der kan være mere fysiske effekter forbundet med 
lysfænomener på himlen. Der kan virkelig falde sten ned fra himlen i forbindelse med store stjerneskud og 
ildkugler. Det er bare utroligt sjældent, at man finder en sådan meteorit, og i Danmark er der hidtil kun 
observeret få nedfald af meteoritter, der samtidig er blevet opsamlet og stadig findes i forskernes 
samlinger. 
 

Udvalgte beretninger og håndfaste genstande 
Den foreliggende bog er koncentreret om indsamlede danske beretninger om usædvanlige lysfænomener 

på himlen  ̶  ildkugler – mere eller mindre relateret til fund af "håndfaste beviser" i form af sten, slagger og 

andre materialer, hvor finderne af forskellige årsager er helt overbeviste om, at disse materialer er dumpet 

ned fra himlen. Det skal så senere vise sig, at nogle af disse beviser bestemt er mindre håndfaste end andre. 

Det er i høj grad beretninger af denne type, som f.eks. Statens Naturhistoriske Museum gennem årene er 

stødt på, når man præsenteres for såkaldte "spørgesten" eller "meteorit-kandidater", sten som af finderen 

anses for at være meteoritter. Indholdet af første kapitel giver eksempler på, at lysfænomener på himlen til 

alle tider har undret og fascineret, og kapitlet om kuglelyn beskriver, at ”ildkugler” kan tage sig anderledes 

ud og komme ret tæt på. 

Der er ikke tale om en systematisk indsamling og gennemgang af sådanne historier, men mere en 

præsentation af udvalgte beretninger og især beretninger, som jeg selv på forskellig vis har været tæt på. 

Når flere af beretningerne stammer fra Lolland, skyldes det naturligvis kendskabet til lokalområdet på 

grund af min bopæl. I kraft af mit efterhånden offentligt kendte engagement i lokale undersøgelser af folks 

ufooplevelser samt store interesse for astronomi og geologi er disse udvalgte sager på forskellig vis gennem 

en meget lang årrække kommet til mit kendskab og er røget i arkivet. En del af dem har jeg været så heldig 

at få mulighed for personligt at undersøge nærmere. Mange ”mystiske sten” er derfor gennem årene blevet 

Illustration fra Camille Flammarions  L'Atmosphère  

- Météorologie Populaire fra 1888 af  lygtemænd. 
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kigget efter i sømmene, bl.a. indkommet via Skandinavisk UFO Information og Lollands Astronomiske 

Forening, og en stor del af disse sten er efterfølgende kontrolleret af eksperter, men i ingen af tilfældene er 

der desværre tale om, at noget af det fundne er dumpet ned fra rummet. 

Nysgerrigheden som drivkraft 
Det har for mig været spændende at dykke nærmere ned i denne type af historier for at undersøge og 

efterforske baggrunden.  Drivkraften er nok en ubændig nysgerrighed efter at få mere at vide. Hvad ligger 

der bag historien, og hvad er det så i virkeligheden, folk har oplevet og fundet og måske opbevaret i en 

skuffe eller på skrivebordet i så mange år? 

Bogen skal ses som en dokumentation af de udvalgte beretninger, inden de går helt i glemmebogen. Jeg 

håber, at det klart fremgår, at jeg med fremstillingen på ingen måde ønsker at latterliggøre finderne af 

"mystiske sten" eller deres beretninger, der jo i høj grad afspejler deres personlige eller familiens 

spændende og virkelige oplevelser. Alle mine personlige henvendelser til personer, der har været involveret 

i denne type af fund og beretninger, er altid blevet mødt med stor interesse, velvilje og imødekommenhed. 

Der er ikke på nogen måde tale om en videnskabelig fremstilling, men beretningerne er tilstræbt 

præsenteret på flest mulige facts. Forhåbentlig kan bogen gøre visse læsere klogere med konkrete detaljer 

og forklaringer på nogle af de beretninger, der til tider via medierne er gået landet rundt. Men i hvert fald 

er det min hensigt at minde læsere om, at hvis man hører en god historie, som involverer en eller anden 

genstand, der er faldet ned fra rummet, så få meget gerne historien dokumenteret eller grundigt efter-

forsket for at finde ud af rette sammenhæng – og gerne hurtigst muligt mens kilderne stadig er ”friske”. 

Og ikke mindst...  
Stor tak til min kone for megen tålmodighed og stor opmuntring under arbejdet og Kim Møller Hansen for 

uundværlig hjælp i redigeringsfasen. Men ikke mindst tak for mange informationer gennem årene fra uhyre 

hjælpsomme og dedikerede forskere på Geologisk Museum mfl. til en amatør som undertegnede med en 

livslang lidenskab for ”lys på himlen”. Institutionen benævnes forskelligt i beretningerne af refererede 

medier og observatører gennem tiderne og var indtil 2004 et selvstændigt museum under Københavns 

Universitet. Nu er det en del af Statens Naturhistoriske Museum, der fortsat rummer en af Europas store 

meteoritsamlinger. 

Kildehenvisninger findes ved afslutningen af de enkelte kapitler anført i den rækkefølge, de er anvendt eller 

omtalt i fremstillingen. Forskeres stillingsbetegnelser og titler er i videst muligt omfang i kapitlerne 

gengivet, som anført i datidige kilder. Indhold og oplysninger fra kilders websites/links var de anførte ved 

redaktionens slutning. 

Der falder efter beregningerne mere end 100 tons materiale ned fra rummet hvert døgn verden over. Man 

regner derfor med, at der teoretisk set falder 3 meteoritter ned om året i Danmark. Så nogle af dem kunne 

naturligvis være indgået i den type beretninger, som bogen beskæftiger sig med. Vore danske 

meteoriteksperter  ̶  og vi andre med  ̶  vil blive ellevilde, når der findes nye danske meteoritter. Så bliv ved 

med at lede og undersøge den slags beretninger, der jo altid kan nydes, indtil der en dag er gevinst igen.          

Og husk: Det er de uopklarede sager, der holder de gode historier ved lige, men det er de opklarede sager, 

man kan lære noget af. 

 

Ole Henningsen 

Duegård, Søllested, august 2018 
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Himmelfænomener – til alle tider  

Egyptisk farao berettede på 3.500 år gammel stele om observation af 
himmelfænomen. 

I maj 2016 får nye videnskabelige undersøgelser af en dolk fundet i Tutankhamons grav i 1925 
overskrifterne frem i visse sensationslystne medier verden over. Heller ikke Danmark går fri for den slags 
opsigtsvækkende omtale, da man i Ekstra Bladets Nationen på eb.dk kan forbløffes over overskriften: Tut 
Ankamons kniv er fra det ydre rum: Fik han den af aliens?  
 
Baggrunden er artiklen The meteoritic origin of Tutankamun’s iron dagger blade i det videnskabelige 
tidsskrift Meteoritics and Planetary Science, der konkluderer, at bladet på Tutankhamons dolk (ca. 1350 
f.v.t) er fremstillet af jern fra en jernmeteorit, dvs. at materialet stammer fra rummet. Nogle mener endda 
at kunne fastslå, at materialet er fra meteoritten Kharga, der blev fundet i 2000.  
 
Det er dog ikke første gang, at materialer forarbejdet af jernmeteoritter er anvendt som gravgods.  
For ca. 5.300 år siden blev en fremstående mand begravet på en gravplads i Gerzeh 70 km syd for Kairo 

omgivet af rigt gravgods i form af guld, 
jern og smykkestenen karneol. Tidlige 
analyser af fundne jernperler viste, at 
de havde et stort indhold af nikkel, og 
man var overbevist om metallets 
meteoritiske oprindelse.  
 
Forskere fik for få år siden lejlighed til 
på ny at undersøge en af jernperlerne 
fra graven ved anvendelse af nye 
tekniske metoder. Her kunne man bl.a. 
bekræfte, at der måtte være tale om 
meteoritjern, udhamret til en meget 
tynd plade og dernæst bøjet til et tyndt 
hylster. En mere populær beskrivelse af 
undersøgelserne af daggert og jernperle 
blev offentliggjort i tidsskriftet 
Geoscientist. 
 

Man har ingen skriftlige kilder om meteoritjernets oprindelse. Måske kan det stamme fra et mindre lokalt 
fald, eller det kan være importeret via handel. Gravpladsen indeholdt adskillige andre materialer, som ikke 
var til stede i lokalområdet, f.eks. lapis, lazili og obsidian, der kan være importeret så langt borte fra som 
Etiopien og Afghanistan. 
 
I et i december 2017 i Journal of Archaeological Science offentliggjort nyt studie af Tutankhamons dolk og 
flere andre bronzealdergenstande konkluderer den franske professor i geokemi Albert Jambon, at hans 
resultater tyder på, at det meste eller alt jern fra bronzealderen stammer fra meteoritter. Undersøgelsen er 
foretaget med et røntgen fluorescens spektrometer, der ikke kræver, at man tager fysiske prøver af de 
gamle, uvurderlige genstande, hvilket en mere omfattende isotopanalyse af grundstofferne ville kræve. 
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Geofysikeren Henning Haack mener, at det nye studie er overbevisende. Vi kender massevis af 
jernmeteoritter, som er faldet ned i forhistorisk tid, så det er oplagt, at vore forfædre har brugt dem til at 
lave værktøjer af. Det synes jeg slet ikke er overraskende, siger Henning Haack, som er tidligere lektor og 
kurator for meteoritsamlingen ved Statens Naturhistoriske Museum. Han er i dag er tilknyttet Mærsk 
McKinneys Videncenter i Sorø samt Maine Mineral and Gem Museum i USA. Han tilføjer, at man 
selvfølgelig ikke med sikkerhed kan udelukke, at disse jerngenstande kan stamme fra en jordisk forekomst 
af jern, der dog endnu ikke er lokaliseret nogen steder. Men når vi har jernmeteoritter, der matcher, virker 
denne herkomst langt mere sandsynlig. 
 
Det diskuteres stadigt, hvornår egypterne fandt ud af, at meteoritjern havde en sammenhæng med nedfald 
fra himlen. En voldsom begivenhed som nedfaldet af meteoritten Gebel Kamil og dannelsen af det 45 m 
store krater i det sydlige Egypten for ca. 5.000 år siden kan have medvirket til en sådan erkendelse. 
Fundene viser dog, at egypterne har anset netop denne specielle type jern for så værdifuldt, at det blev 
anvendt som gravgods for højtstående egyptere. 
 
 
 
 
 
 

Ældste nedskrevne beretning om himmelfænomen? 
På en granitstele opregnede den egyptiske farao Tuthmosis III en række af sine felttog og sejre i nord og 
syd. Den 173 cm høje stele var opstillet ved Amon-templet i Gebel Barkal nær ved rigets sydgrænse i det 
nuværende Sudan. Ved et af disse krigstogter, der gik til Asien, nævnes på stelen en stjerne på himlen.  
Stelens linje 34 fortæller herom: ... vagterne var ved at ankomme for at mødes i natten og udføre 
reguleringen (skiftet) af vagten. Der var to vagtmænd (siddende over for hinanden), og en stjerne kom frem 
syd for dem. Noget lignende er aldrig tidligere forekommet. Den gik ned igen - i retningen over imod dem - 
direkte "modsat til sig selv" (dvs. den gik ned i nord) ....  

 
 

 

 

 

 

Gruppe af hiroglyffer fra det XIX Dynasti (1314-1200 f.v.t.), der anvendes i 

betydningen jern, kan bogstaveligt oversættes som jern fra himlen.   

Disse hiroglyffer anvendtes en periode som logo for det internationale 

videnskabelige selskab The Meteorological Society’s medlemsblad Meteoritics. 

Denne næsten 3.500 år 

gamle optegnelse er 

sandsynligvis historiens 

ældste kendte nedskrevne 

beretning om et 

himmelfænomen. Teksten 

er oversat af G.A. Reisner & 

M.B. Reisner og gengives i 

deres artikel Inscribed 

Monuments from Gebel 

Barkal, trykt i Zeitschrift für 

ägyptische Sprache und 

Altertumskunde, 1933 
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Den danske forfatter og Moses-forsker Ove von Spaeth offentliggør beretningen i sin bog Gåden om Faraos 

Datters Søn og skriver bl.a., at en stjerne, der står op og går så hurtigt ned igen, samt går fra syd til nord - 

dvs. går ”på tværs af himlen” i stedet for fra øst-vestlig - er ikke nogen stjerne.  Af ”hurtige” 

himmelfænomener (og derfor ikke f.eks. kometer), der kan flyve i alle retninger vil et sådant uidentificeret 

objekt ofte være en meteorit (glødende meteorsten under opløsning oppe i atmosfæren).  

 

Ove von Spaeth tilføjer, havde Tuthmosis III været professionel stjernekyndig ligesom Senmut, ville han 

næppe have ladet dette fænomen betegne som en stjerne ... Den omtalte Senmut var dronning Hatshepsuts 

vesir, der desuden var Egyptens kalenderbestyrer under landets 18. dynasti. Et stjernekort med en 

planetkonjunktion, der udsmykker loftet i Senmuts gravanlæg ved Luxor, er af Ove von Spaeth dateret til 

maj 1534 f.v.t. ved hjælp af moderne astronomiske computerberegninger. Stjernekortet i Senmuts grav 

underbygger ret tydeligt de gamle egypteres interesse for og store kyndighed på astronomiens område.  

 

Tuthmosis III's optegnelser på granitstelen fra Amon-templet i Gebel Barkal er et dokumenteret, dvs. 

nedskrevet, vidnesbyrd om, at man også for 3.500 år siden observerede usædvanlige lysfænomener på 

himlen – udover den kendte stjernehimmel. Hvad der så egentlig blev iagttaget, kan vi naturligvis i dag kun 

gisne om. En stor ildkugle kunne være et rimeligt bud.  

I Vagn F. Buchwalds bog Meteoritter – Nøglen til Jordens fortid nævnes adskillige eksempler på beretninger 
om meteoritnedfald i oldtiden. Han beskriver endvidere detaljeret grønlandske meteoritter og anvendelsen 
af koldhamret meteoritjern til knive og harpunspidser m.v. over en meget lang periode. Meteoritjernet 
stammer fra den store Cape York meteoritbyge, der bl.a. også omfatter den store meteorit Agpalilik 
udstillet i Geologisk Museums gård, og som Vagn F. Buchwald fandt den 31. juli 1963.  
       

Ildkugle over Kina 74 f.v.t.  
I sin omtale af ildkugler på himlen skriver den mangeårige leder af Ole Rømer Observatoriet, astronomen 

Axel V. Nielsen (1902-1970), i heftet Ildkugler og Stjerneskud, …at for Ældre Tiders Mennesker maatte en 

stor Ildkugle blive en frygtelig Drage, der ildspyende fløj hen over Himlen, og kun sjældent finder man fra de 

Dage en saa nøgtern Ildkugleberetning, som den følgende, der skyldes kinesiske Oldtidsastronomer:  

…I det første Aar af ”Yuen-Ping”-Tiden, i den anden ”Maane”, var der et Stjerneskud stort som Maanen. 

Mange Stjerner fulgte det, alle gik de imod Vest...   

Og Axel V. Nielsen tilføjer: Nutidens Astronomer kan vel ikke kalde denne Beretning udførlig, men den 

fortæller dog tydeligt om en Ildkugle, stor som Maanen, der i Marts 74 f.Kr. gnistrende løb hen over Himlen i 

vestlig Retning. 

Bayeux-tapetet og komet Halley 

Det verdensberømte Bayeux-tapet er et 70 

meter langt vægtæppe broderet med uldgarn 

på hørlærred. Det illustrerer normannerkongen 

Vilhelm Erobrerens erobring af England i Slaget 

ved Hastings i 1066. Scene 32 på tapetet har 

teksten De beundrer stjernen, der i 

virkeligheden er Halleys komet (øverst th.).  

Kometen passerer Jorden med ca. 76 års 

mellemrum og er muligvis observeret så tidligt 

som 1.059 f.v.t. 
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Fænomener på himlen 1561 
Mange af indbyggerne i den tyske by Nürnberg var 
om morgenen den 14. april 1561 vidner til et 
usædvanligt himmelfænomen, der senere på 
måneden blev beskrevet i et i flyveblad illustreret 
af Hans Glaeser.  Flyvebladet findes i samlingerne 
på Zentralbibliothek Zürich i Schweiz og viser en 
række flyvende figurer på himlen. 
 
Den tilhørende tekst fortæller bl.a., at der ved 
solopgang den 14. april 1561 mellem kl. 4 og 5 af 
mange mænd og kvinder både inden for byporten 
i Nürnberg samt ude på landet sås et frygteligt 
ansigt på Solen. Først sås to blodrøde halvrunde 
streger bag Solen, bueformede som en aftagende 
Måne. Endvidere sås hele vejen rundt om Solen 
utallige til tider blålige eller jernfarvede sorte 
runde kugler og forskellige andre fænomener. 
 
Moderne tolkning af denne beretning og visse 
dele af træsnittet peger mod halo- og 
bisolsfænomener. 
 

Basler Himmelsspektakel 1566 
Dette træsnit af Samuel Apiarius beskriver 
iøjnefaldende solopgange og solnedgange samt 
mørke og lyse kugler observeret på himlen den 27., 
og 28. juli samt 7. august 1566 over Basel. De 
usædvanlige himmelfænomener kendt som Basler 
Himmelsspektakel tolkedes som guddommelige tegn 
og fik forfatteren til teksten, Samuel Coccius, til at 
opfordre borgerne til bod og bøn for guddommelig 
hjælp mod tyrkerne. 
 
Billedet blev kendt i nyere tid  ̶  især i visse 
ufokredse  ̶  da det blev anvendt som en af 
illustrationerne i C. G. Jungs bog Flying Saucers: A 
Modern Myth of Things Seen in the Skies. Jung troede 
ikke selv på rumskibe som besøgende fra rummet, 
men anså ufooplevelser som en myte udsprunget af 
det ubevidste. 
 
Denne type af beretninger om ejendommelige 
mirakler og mystiske fænomener på himlen findes i 
stor stil 4-500 år tilbage i tiden. Mange af de 
tilhørende illustrationer viser helt bogstaveligt 
”himmelske hærskarer” med de kæmpende over for 
hinanden forsynet med kanoner og alskens 
krigsisenkram. 
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Omfattende 
halofænomener 
fotograferet i Falköping 
i Sverige i vinteren 
2002/2003. 
Omkring Solen (midt i 
billedet over 
horisonten) ses bl.a. en 
22 grader halo med 
bisole. 
Midt i billedet over 
Solen ses en 
stærktlysende øvre 
tangentbue. 
Foto: 
https://da.m.wikipedia.
org/wiki/Fil:Halo_-
_Falk%C3%B6ping_-
_Sweden_2003.jpg 
 

 

Haloer og bisole 
En del af de gamle illustrationer til datidens 
beretninger om usædvanlige 
himmelfænomener viser helt tydeligt, at der 
har været tale om halo- og bisolsfænomener 
omkring Solen.  
 
Haloer og bisole (solhunde) er store lysende 
hvide eller farvede ringe, pletter og buer på 
himlen omkring Solen eller Månen og kan 
antage mange forskellige former. En typisk 
halo dannes, når lyset fra Solen eller Månen 
passerer cirrusskyers iskrystaller, der virker 
som små prismer eller spejle, der sender en 
del af lyset videre i en bestemt vinkel.  
  
Halofænomener kan antage mange forskellige 
former, da der findes mange måder, hvorved 
lyset kan brydes i de små iskrystaller i skyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteket i Strahov-klostret i Prag huser 
bl.a. dette træsnit fra 1483, hvor man ser 
Solen midt i billedet og en halvcirkel (en 22 
grader halo) uden om Solen med tydelige 
bisole (parhelia) i denne gengivelse  forsynet 
med ansigter. Øverst i billedet ses yderligere 
halo- og buefænomener. 
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