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lappland er det forjettede land hvor samer har hatt sitt virke 

gjennom generasjoner. Noen eksakte grenser er det vanskelig å 

trekke, men grovt sett er de nordligste delene av Norge, Sverige, 

Finland og Kolahalvøya i Russland en del av dette flerkulturelle land-

området. Da vi fikk i oppdrag fra et Ungarsk forlag og lage en bok fra 

dette området var det ikke vanskelig å takke ja. Dette skulle primært 

være en fotobok, der vi skulle formidle våre inntrykk gjennom våre 

kameralinser. 

 Her kunne vi fritt velge og vrake blant mange av Lapplands vakreste 

skatter. De utvalgte områdene ble til slutt: Riisitunturi nasjonalpark 

i Finland, Laponia i Sverige, og polarsirkelområdet, vestkysten, Reisa 

nasjonalpark, Pasvik og Varangerhalvøya i Norge. Stedene vi pluk-

ket ut har alle sine særegenheter. Et av målene var å vise den store 

variasjonen og rikdommen som finnes her oppe. 

 For en naturfotograf representerer alle disse stedene noe av det beste 

Skandinavia kan framvise av natur. De to siste årene har vår gjentatte 

reiseaktivitet nordover vært fylt med like stor spenning og eventyrlyst 

på søken etter nye motiver. Her var det snakk om å være tilstede da 

det første magiske morgenlyset bredde sine stråler utover landskapet. 

Men de beste bildene ble gjerne til når været ikke viste seg fra sin beste 

side. En liten sprekk i skydekket en tung uværsdag kunne forandre et 

kjedelig motiv til noe helt spektakulært. Og det er ingen klisjé at lyset 

nordpå er noe for seg selv. Vinter med mørketid og korte dager kunne 

være en prøvelse når vi måtte tilbringe det meste av døgnet i telt eller i 

vår lille Citroën Berlingo. Heldigvis lider ingen av oss av søvnproblemer. 

Om sommeren hadde vi det motsatte problemet. Selv om det i perioder 

kunne være en prøvelse når vi møtte svermer av blodtørstige små plage-

ånder, eller uker med mer eller mindre sammenhengende regn. For å ikke 

glemme kampen mot trøttheten når klokka passerte midnatt og solskiva 

fortsatt hang irriterende høyt der oppe. Men alle disse prøvelsene er 

for lengst fortrengt. Tilbake sitter vi igjen med minner om utrolige 

naturopplevelser i et av Europas siste villmarksområder. ■
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Forrige oppslag:
Turen utover til Hamningberg på Varangerhalvøya er en reise som geologer 
og ornitologer valfarter til fra hele europa. en smal asfaltert stripe snor seg 
utover mot det nedlagte fiskeværet gjennom de underligste steinformasjoner. 
Hamningberg var et av de største fiskeværene i Øst-Finnmark tidlig på 1900 
tallet, men ble fraflyttet i 1965 og er siden benyttet som ferie og sommerhus. 
De fleste av de i alt 65 bygningene er i dag verneverdige.
 Denne kalde og mørke sommerdagen ble beæret med noen sekunders 
magi da en liten sprekk i skydekket sendte sitt spottlys over de fargerike 
husene.

VestkysteN aV lapplaNd
Vestkysten av Lappland med Helgelandskysten, de tusener øyers land, 

med utallige øyer, skjær og holmer og opp til Lofotens majestetiske top-

per som stiger rett opp fra havet var et av høydepunktene på vår reise. På 

denne strekningen finner vi blant annet noen av Norges rikeste fuglefjell.

Til høyre:
Mennesket har alltid vært fasinert over nordlyset som flakker over nattehim-
melen. Det er ikke rart at det har vært forbundet mye mystikk og overtro 
rundt dette fenomenet. Og tilbringe en kveld ute i havgapet med Lofotens 
skarpe tinder som kulisser og se på at nordlyset danser over himmelen er 
en opplevelse som vil bli husket for alltid.
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reisa NasjoNalpark
Vårt neste utvalgte område ble Reisa nasjonalpark med sin u-dal med 

sine mange spektakulære fossefall som strømmer fritt ned fra steile 

fjellsider. Flere istider og millioner av års vannslitasje har skåret ut en 

imponerende dal gjennom det gigantiske og flate platået av Finnmarks-

vidda. Reisadalen i Reisa nasjonalpark virker som en magnet på tallrike 

elveløp som til slutt slipper seg ut i fritt fall fra de vertikale klippeveg-

ger, selv på de tørreste sommerdagene.

Ekornet trives i Lapplands barskoger. Vinteren er en flaskehals for dagak-
tive dyr oppe i Lappland. Korte dager med lave temperaturer gjør høstens 
forberedelser til en livsviktig strategi. tretoppens akrobat er tilpasset et liv 
oppe i trekronene og med stor presisjon tar han sats og kaster seg ut i 
tomme lufta med dødsforakt. I gode kongleår er det godt med mat å finne. 
selv om snøen laver ned og dekker marka er ekornets spisskammers lett 
tilgjengelig.

LappLanD

”Reisadalen i Reisa nasjonalpark virker som en 
magnet på tallrike elveløp som til slutt slipper seg 

ut i fritt fall fra de vertikale klippevegger”
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riisituNturi NasjoNalpark
I Finland ble Riisitunturi nasjonalpark som er den minste og sørligste 

nasjonalparken i finske Lappland plukket ut. Vinteren med snøtunge 

trær ga oss en ny mening med ordet eventyrskog. For her sto virkelig alle 

tenkelige og utenkelige figurer og ventet på oss i grålysningen. Om som-

meren er de trolske skogene gjerne innhyllet i et mystisk tåkehav som 

legger seg over landskapet. 

En tykk snø og iskappe har lagt sin tunge bør på fjellskogen. Et enslig tre 
kan mangedoble sin egenvekt på denne tiden. De smale grantrærne kan 
akkumulere store mengder rimfrost. Greinene er stive og rekker ofte helt ned 
til bakken. utover vinteren står grantrærne som små isbautaer opp fra det 
jomfruelige snødekket. Fantasien får fritt spillerom etter en vandring blant de 
utrolige snøskulpturene i Riisitunturi. En tur her i det blå kveldslyset er som å 
ta steget inn i eventyrverdenen. 

”Vinteren med snøtunge trær ga oss en ny mening 
med ordet eventyrskog. For her sto virkelig alle 
tenkelige og utenkelige figurer og ventet på oss”
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lapoNia
Området Laponia var en selvklar representant. Kan vel karakteriseres som Europas siste store 

villmark, med et majestetisk fjellandskap som vi begge har lagt vår elsk på. Selv om jeg har 

tilbrakt til sammen et år her inne i telt så har området stadig nye sider å vise fram.

Neden:
ved inngangsportalen til sarek nasjonalpark, ruver fjellet skierfe som et kjent landemerke. på toppen 
er utsikten formidabel over Laitaure deltaet som ligger som en eneste stor mosaikk med elvekanaler, 
vann, øyer, myrer og skog. Mens den er en nesten ugjennomtrengelig labyrint for folk, fungerer den 
som en viktig fristed for dyrelivet. 

Til høyre:
De store elgoksene er en av hovedattraksjonene inne i sarek nasjonalpark. De gode beiteforholdene 
gjør området attraktiv for skogens konge. Her inne har de intet å frykte for oss tobeinte, da elgjakt 
er forbudt i rapadalen. Den naturlige balansen mellom kjønn og alder er derfor opprettholdt. 
nesten en av ti okser her inne har gevir med 18 takker eller mer.

er 41 år og bor i Klæbu i Midt-Norge. Profesjonell naturfotograf med forkjærlighet for dyre 
– og fuglebilder. Selger bilder gjennom bildebyrået Samfoto. Medlem av Norske Naturfoto-
grafer. Driver nå virksomheten Haarbergphoto sammen med kona Orsolya. Har de seneste 
to årene tilbrakt mye tid oppe i Nordkalotten, i forbindelse med arbeidet med boka om 
Lappland. se også artiklene i camera natura nr.1 1996 om skogsharen og nr.1 2005 
om dalripan. Besøk deres hjemmeside på www.haarbergphoto.com. 

Erlend Haarberg
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Norge laNgs polarsirkeleN
I selve senteret av de Skandinaviske fjellene, rager Saltfjellet, en fjellkjede 

som strekker seg steilt opp fra kysten og videre innover til svenskegrensa. 

Ved denne høyden ligger Norges nest største isbre som en siste over-

levning fra istiden. Fra hovedbreen finner isen vei mellom majestetiske 

fjelltopper og beveger seg som en levende organisme nedover mot kysten. 

Til venstre:
ved brefronten av engabreen ser vi resultatet av isens skuringskrefter. stein 
som sitter fast i breens underside, skurer og polerer fjellgrunnen og lager 
såkalte skuringsstriper. ulike lag med marmor og kalksilikat kommer fram 
i dagen og lager de mest fantastiske mønstre på den mørkere glimmerski-
feren.

Neden:
Isbreer har mange forræderske sprekker man skal passe seg for. ved 
brearmene vil det lett oppstå sprekker og huler som stadig utvides under 
sommerens smelting. Brearmen er i stadig bevegelse, den største hastig-
heten i norge er målt ved engabreen med 1,25 m i døgnet. vanligvis er 
hastigheten atskillig mindre, bare noen få cm i døgnet. Isen ved brefronte-
ne har en veldig høy tetthet; lufta er presset ut og fargen blir dyp grønn/blå.

ble født i 1977 i Ungarn. Hun startet naturfotografering tidlig i tjue-
årene, og ble medlem i foreningen for de ungarske naturfotografene 
i 2001. Hun er utdannet landskapsarkitekt, og har i tillegg jobbet 
med bever gjeninnføringsprosjektet for WWF ungarn i ti år. natur-
fotograferingen ble hennes yrke etter at hun møtte Erlend i 2004. 
Hennes lidenskap er landskapsfotografering med spesiell dragning 
mot arktiske strøk. Hennes bilder er flere ganger blitt premiert i ulike 
internasjonale fotokonkurranser. Hun er for tiden eneste kvinnelige 
medlem av norske naturfotografer. 

Orsolya Haarberg
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pasVik
Pasvikdalen ligger som en smal kile mellom den russiske og 

finske grense i nordlige Lappland. Stillheten som ligger over 

dette flate området med endeløse skoger, glitrende vann og 

forræderiske myrer, blir kun brutt av fuglesangen under hek-

tiske forsommerdager. Her møter vi den sibirske taiga, med 

et rikt fugleliv med mange godbiter for ornitologer.

Over:
Fra en uforglemmelig natt på ellenvatnet i pasvik nasjonalpark. 
Med vår kano forflyttet vi oss uanstrengt over blikkstille vann. 
I enkelte bukter lå frostrøyken som en klam hånd. I vest var ho-
risonten farget rosa. villmarksfølelsen var komplett når vi hørte 
storlommen som skrek klagende et sted der inne i tåkehavet.

Til venstre:
Hekkeområdene til sædgåsa er begrenset til de nordøstlige 
delene av Lappland og videre gjennom hele nord-russland. 
I slutten av april ankommer de første flokkene de isfrie partiene 
av pasvikelva. Her blir de værende til snøen forsvinner på hek-
keplassen.

LappLanD


