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Ljósmyndarahjónin Orsolya og Erlend Haarberg hafa 
komið margsinnis til Íslands í þeim tilgangi að ná myndum 
af fallegustu nátturuperlum landsins. Afraksturinn er nú 
kominn út í einstakri bók sem unnin var í samstarfi við 
Unni Jökulsdóttur rithöfund og gefin út í Ungverjalandi 
og á Íslandi – Ísland í allri sinni dýrð. 

Texti GUÐBJÖRG GISSURARDÓTTIR & UNNUR JÖKULSDÓTTIR
Ljósmyndir ORSOLYA & ERLEND HAARBERG

GLÖGGT ER GESTS AUGAÐ

Perlur 
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inn sólardag við Mývatn var bankað upp 
á hjá mér. Í mýflugnamekkinum úti fyrir 

stóðu maður og kona, á bak við þau glitti 
í málmlitan húsbíl sem bar við spegilslétt 

vatnið. Ég hélt þau væru að spyrja til vegar, fólk á 
það til að villast. „Þarna er farið upp að fjallinu 
…“ sagði ég strax og benti í átt að Belgjarfjalli. 
En nei, þau voru komin til að sýna mér myndir, 
sagði konan. Hún talaði hratt, augun gneistuðu 
af ákefð; hann var öllu hljóðari en brosmildur og 
góðlegur. Orsolya og Erlend Haarberg, kynntu 
þau sig, komdu sæl, hún frá Ungverjalandi, hann 
norskur. Áhugi þeirra á ljósmyndum hafði leitt 
þau saman og nú voru þau hjón. Þau væru að gera 
ljósmyndabók um Ísland, hvort ég vildi skrifa 
texta í þessa bók? Enn ein Íslandsbók … hugsaði 
ég, þótt ég væri svolítið upp með mér yfir slíkri 
beðni frá bláókunnugu fólki. En þau höfðu 
keypt og lesið Íslendingar, bók sem ég gerði með 
ljósmyndaranum Sigurgeiri Sigurjónssyni árið 
2003. Orsolya dró upp úr vasa sínum minnis kubb 
og spurði hvort hún mætti stinga honum í tölvuna 
mína. Á skjánum spruttu fram myndir af lands-
lagi, fossum og fjöllum, fuglum og dýrum. Orða-
tiltækið „glöggt er gests augað“ kom upp í huga mér 
þegar ég skoðaði þær. Þessar myndir gáfu heildar-
mynd af landinu sem ég hafði ekki áður séð á bók. 
Það var þessi magnaða blanda af lífi og lands lagi. 
Og einhver fersk leiki í myndunum, ný sjónar horn 
af gamalkunnum stöðum, nýjar áherslur, öðruvísi 
birta. „Ég heillaðist strax af þessum ljósmyndum.“ 
Unnur Jökuldóttir (úr formála bókarinnar).

IBN: Hvernig gekk vinnsla bókarinnar?
Orsolya: Við sóttum Ísland fyrst heim árið 

2008 og unnum um sumarið að verkefninu Wild 
Wonders of Europe (wild-wonders.com), sem gekk 
út á að mynda og lýsa helstu náttúruundrum 
Evrópu. Í þessari fyrstu ferð okkar til Íslands 
eyddum við mestum okkar tíma við Mývatn og á 
Horn ströndum. Þegar að við sáum að við vorum 
með nóg efni í bók þá byrjuðum við að leita að 
útgefanda. Það var svo þegar National Geographic 
í Ungverjalandi sýndi verkinu áhuga að við hófum 
að skipuleggja næstu ferð því við vildum ná öllum 
árstíðunum.

OPNA AÐ FRAMAN: 

Landslagið á hálendinu 
er oft ævintýri líkast. Hér 
læðist þokan inn um 
sólarlagsbil og eykur á 
dulúð og töfra. 

Snjótittlingar eru okkur 
Íslendingum mjög kærir. 
Á vetrum þegar lítið er að 
hafa leita þeir til byggða 
eftir æti. Á sumrin skipta 
þeir um nafn og kallast þá 
sólskríkjur. 
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Við komum aftur til Íslands árið 2010. Tíma-
setningin var fullkomin þar sem Eyja fjall a jökull 
gaus daginn eftir að við lentum, þ.e. 14. apríl. 
Það sem var svo einstakt við myndatökurnar á 
gos svæðinu var margbreytileikinn. Ösku mynstrið 
í snjónum breyttist dag frá degi og f ljótandi 
hraunið braut sér nýjan farveg. Veðrið tók einnig 
stöðugum breytingum svo jökullinn sýndi okkur 
nýja hlið á sér hvern einasta dag. 

Um haustið fórum við í margar ferðir um 
friðlandið að Fjallabaki. Dagarnir voru gráir og 
rigningin lá í loftinu, sem myndaði á furðulegan 
hátt kjöraðstæður til myndatöku því það gerði 

okkur kleift að mynda hina raunverulegu liti 
náttúrunnar. Um miðjan ágúst lentum við í því 
að mynda í hríðarbyl við Hrafntinnusker og það 
var ekki fyrr en í lok september að við náðum 
að mynda haustlitina í fallega birkikjarrinu við 
Hraunfossa.

Við komum í þriðju Íslandsförina í janúar 2011 
og bjuggumst við vetrarhörkum. Það sem tók á 
móti okkur var hins vegar mjög mildur vetur. 
Við vorum nánast búin að gefa upp alla von um 
vetrarmyndir þegar snjórinn lét loksins á sér kræla 
nokkrar vikur í mars. Svartar hraunbreiður þaktar 
snjó var ein sú fegursta sýn sem við kynntumst í 
þessu fagra landi, landi andstæðnanna.

IBN: Einhverjir uppáhaldsstaðir?
Orsolya: Upphaflega vildum við mynda eins 

mörg svæði og við mögulega gátum en enduðum 
á að taka f lestar myndirnar okkar á fáum en 
einstökum stöðum. Þessir staðir voru Mývatn 
(þar með taldir Hverir og Leirhnjúkar), Horn-
strandir, Jökulsárlón, Eyjafjallajökull, Snæfells-
nes (sérstaklega nálægt Búðahrauni) og Land-
mannalaugar/Hrafntinnusker. 

IBN: Er öðruvísi að mynda á Íslandi en öðrum 
löndum?

Orsolya: Ef við hugsum um ferðalagið sjálft og 
ferðamátann þá er Ísland mjög líkt Skandinavíu. 
Það er hreint vatn alls staðar og öruggt að ferðast. 
Landið er líka fullkomið fyrir fólk sem ferðast á 
húsbílum því það koma svo margir möguleikar til 
greina þegar kemur að því að leggja bílnum.

Það sem er sérstakt við Ísland er hversu lítið er 

Brimið í ríkjandi útsynn ingi 
hefur barið til klettana á 
Arnarstapa á Snæfellsnesi 
svo úr verður stórbrotin 
listasmíð.

Tveir refkarlar bera saman 
krafta sína.
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Ströndin á Hraunlandarifi á 
Snæfellsnesi er úr bleikum 
skeljasandi.
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Skaftáreldahraun er 
stærsta hraunbreiða frá 
sögulegum tíma á jörðinni. 
Mosinn hefur bólstrað 
þetta úfna og illfæra 
hraun á þeim ríflega 200 
árum sem liðin eru frá 
gosinu. Það kom Orsolyu 
ljósmyndara skemmtilega 
á óvart að hvítur refur 
skyldi skjóta upp kollinum 
þegar hún var að mynda 
hraunið. 
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af trjám sem er fullkomið fyrir ljósmyndara því 
þá skyggir ekkert á útsýnið. Á Íslandi gefst líka 
tæki færi til að upplifa einstök náttúrufyrirbrigði 
sem maður sér hvergi annars staðar í heiminum, 
til að mynda eldfjöllin og fuglana sem hræðast 
ekki mennina heldur eru vinveittir þeim. Lita-
sam setningarnar í landslaginu eru líka óvenju 
fjöl breyttar og þannig mætti áfram telja.

IBN: Geturðu lýst hefðbundnum vinnudegi?
Orsolya: Vinnudagarnir eru alltaf breytilegir og 

langt frá því að vera hefðbundnir. Þeir stjórnast af 
því hvað og hvar við erum að mynda. Við bjuggum 
til dæmis í húsbíl þegar við vorum að mynda við 
Mývatn og Jökulsárlón sem var mjög þægilegt 
því við snerum sólarhringnum við, unnum um 
nætur og sváfum á daginn. Bíllinn gerði okkur 
þetta auðvelt því hann var einangraður og við 
gátum dregið fyrir glugga og þannig skapað 
algjört myrkur þrátt fyrir að sólin skini fyrir utan 
á heitum sumar degi. Við borðuðum morgunmat 
þegar f lest annað fólk var að borða kvöldmat 
og byrjuðum svo að mynda í kvöldbirtunni. 
Um miðja nótt hlóðum við myndunum niður 
á tölvuna og útbjuggum heitan hádegisverð. 
Þegar fór að nálgast sólarupprás héldum við 
svo áfram að mynda. Við sváfum hins vegar í 
tjaldi við Hrafntinnusker og á Hornströndum 
og þá lögðum við okkur oftast svolitla stund yfir 
blánóttina. 

IBN: Nú eru það bæði þú og Erlend sem takið 
myndirnar og sameinið þær svo í bókunum ykkar. 
Hvernig gengur sú samvinna? 

Krían er listdansari 
himinsins. Hér takast tvær 
kríur á yfir Jökulsárlóni. 

Litadýrð haustsins við Hraunfossa í Borgarfirði.
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Orsolya: Við nálgumst hlutina á ólíkan hátt. 
Erlend hefur áhuga á háttalagi fugla og spendýra 
og þess vegna byrjar hann strax að mynda hegðun 
þeirra. Ég hef hins vegar meiri áhuga á náttúrunni 
og landslagsmyndum og spái lítið sem ekkert í 
háttalagi dýra. Við sameinum síðan myndirnar í 
bókunum okkar. Erlend treystir mér fyrir því að 
hanna og ákveða hvernig myndirnar fara saman, 
svo það eru engir árekstrar þar!

IBN: Hvorugt ykkar lærði ljósmyndun. Hver er 
bakgrunnur ykkar?

Orsolya: Erlend hóf nám í líffræði en allur hans 
tími fór í að taka náttúrulífsmyndir svo hann 
kláraði ekki námið. Það hefur verið draumur hans 
síðan hann var lítill strákur að verða náttúru lífs-
ljósmyndari. Hann hefur meðfæddan hæfileika í 
ljósmyndun og áhugi hans og fullkomnunarárátta 
hafa gert hann að mjög farsælum ljósmyndara.

Ég útskrifaðist sem landslagsarkitekt og var 
í doktorsnámi í umhverfismálastjórnun þegar 
ég kynntist Erlend. Ég tók náttúrulífsmyndir 
sem áhuga ljósmyndari á þeim tíma, en eftir að 
ég kynntist Erlend opnaðist nýr heimur fyrir 
mér. Ég hafði möguleika á að verða náttúru-
lífs ljósmyndari að atvinnu svo að ég hætti öllu, 
kláraði ekki doktors gráðuna mína og f lutti til 
Noregs frá heima landi mínu, Ungverja landi. Þetta 
var árið 2005 og ég hef unnið með Erlend sem 
náttúru lífs ljósmyndari allar götur síðan.

www.haarbergphoto.com

GEFUM ÞRJÁR BÆKUR
Ísland í allri sinni dýrð er ný bók frá 
Forlaginu. Hún kostar 4.290 kr. og er einnig 
til á ensku og þýsku. Þessi bók er ekki 
bara óvenju falleg heldur einnig mjög 
fræðandi. Unnur Jökulsdóttir skrifar um 
tilurð landsins og ein kenni lífríkisins. Hún 
staðsetur og útskýrir ljós myndirnar.  
Við hjá Íbn ætlum að gefa þrjár bækur, svo 
endi lega sendu okkur upplýsingar um þig 
á ibn@ibn.is og skrifaðu ÍSLAND í titil... 
ef þig langar í eintak.

Kvöldsólin lýsir upp 
ævintýralandslag á 
miðhálendi Íslands. 
Reykjafjöll að Fjallabaki.
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