
Maximize your chance to see the northern lights ! 
 

Sinds juli 2007 wonen we op de Lofoten, een eilandengroep, in het Noorden 
van Noorwegen. Hier hebben we het voormalige dorpshuis gekocht en 
gerenoveerd tot noorderlichtcentrum. Op tweede Kerstdag 2007 is ons 
polarlightcenter Lofoten officieel geopend en hielden voor de 
dorpsbewoners Open Huis.  
Zelfs prof. Birkeland, een Noorse wetenschapper van rond 1900 die het 
noorderlicht wist te verklaren was aanwezig met zijn terrella ! 
In ons centrum verwelkomen we gasten en geeft Rob lezingen en 
presentaties met kleurrijke beelden van het noorderlicht. Op de door Robs 
zelf ontwikkelde instrumenten kunnen we zien of er op dat  moment 
noorderlicht aanwezig is en gaan we naar donkere en bijzondere plekken in de 
omgeving om daadwerkelijk het poollicht te zien. Niets is mooier dan samen 
met anderen op een strandje te staan onder een schitterend heldere 
sterrenhemel en naar het schouwspel van het vaak beweeglijke noorderlicht 
te kijken. De lichten van de vuurtoren aan de overkant en visserschepen op 
zee, het geluid van de golven en het enthousiasme van onze gasten die het 
noorderlicht soms voor de eerste keer zien, overtuigen ons dat we de goede 
stap hebben gezet om hier naar toe te verhuizen. 
We hebben voor deze plek gekozen, het kustplaatsje Laukvik, omdat we hier 
onder de poollichtovaal zitten en goed zicht hebben op de Noordelijke hemel. 
Ook als de zonsactiviteit laag is genieten we hier van noorderlicht dankzij de 
veranderingen van de zonnewind door coronale gaten.   
Aan de noordkant van ons pand hebben we een appartement gebouwd waarvan 
de ramen een goed zicht geven op het noorderlicht en ’s zomers  op de 
midzomernachtzon. Ook heb je vanuit het appartement zicht op zee waar we 
10 min. lopend vandaan zitten. 
Unieke service: Nadat gasten ons bezocht hebben geven we ze gedurende de 
tijd dat ze in Noorwegen rondreizen een SMS- noorderlicht alert. 
Zie ook onze noorderlichtfotogallery op: www.polarlightcenter.com 
 
Hartelijke groeten van Rob en Threes Stammes 


