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Norsk-Ungarsk ektepar som driver som profesjonelle 
naturfotografer. Begge var blant de utvalgte fotogra-
fene i verdens største naturfotoprosjekt, ”Wild-Won-
ders of Europe”. Begge har i de siste årene hevdet 
seg i toppen av fl ere internasjonale fotokonkurranser 
og har hatt bilder på trykk i fl ere av verdens mest 
prestisjetunge magasiner som National Geographic, 
GEO, BBC Wildlife og Terre Sauvage. Sammen har 
de utgitt to bøker.

Se hjemmeside: 
www.haarbergphoto.com

FOTOREPORTASJEN
Orsolya og Erlend Haarberg 

Erlend og Orsolya Haarberg har nylig gitt ut bok om Island i samarbeid med National Geographic. 
Her får du se noen av blinkskuddene deres fra sagaøya.
For 30 til 60 millioner år siden var Island forbundet med det europeiske og amerikanske kontinent. 
Ved kontinentaldrift drev kontinentene sakte men sikkert fra hverandre mens sagaøya ble liggende 
igjen i havet på den midtatlantiske ryggen som også i dag snor seg tvers gjennom landet. Her 
kommer jordas indre krefter opp til overfl aten i form av varme kilder, sprutende geysirer, boblende 
leirpytter og regelmessige vulkanutbrudd. 
10% av øya er dekket av isbreer, inkludert Europas største; Vatnajökull. Smeltevann danner vann-
rike elver som kaster seg fra høye klipper med vertikale basaltkolonner. Ved kysten slår storhavet 
inn med full kraft med frådende bølger som skyller innover svarte lavastrender og høye klipper.
I lyse sommernetter syder det av liv fra rike fuglefjell. En orgie av lyd fra travle foreldre og tig-
gende unger og et evigvarende sus av kjappe vinger til og fra. Som eneste land i Europa fi nner 
vi harlekinanda og islandsanda som hekkefugl.
I mørke vinternetter er det kun vindens sus og dønningenes taktfaste slag som lyder under nordlyset. 
Et besøk hos vår nabo i vest uansett årstid kan by på rå naturopplevelser. 

ISLAND

Vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull skapte problemer for fl ytrafi kken i 
mange europeiske land våren 2010, men var et imponerende og vakkert skue 
på nært hold. Enorme mengder aske strømmet til værs med rytmiske pulsslag. 
De første dagene av utbruddet fl erret det hyppige lynglimt oppe i askeskyen.

KONTRASTENES LAND

En kald og vindstille vinternatt fra lavafeltene i Dimmuborgir nord på Island. Islands nordspiss 
tangerer polarsirkelen på 66.3˚N, så nordlysets observeres med jevne mellomrom i mørketiden.
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Solnedgang over Fjallabak naturreservat, hvor 
skodda kom sigende inn over rhyolittlandska-
pet i nærheten av Hrafntinnusker. Fem minutter 
etterpå var jeg totalt innhyllet i den klamme og 
kalde tåka, hvor kompasset ble min følgesvenn 
tilbake til teltet.

Fjellreven er det eneste opprinnelige landpattedyr 
på Island. Rundt 75 % av bestanden er av den 
mørke fargevarianten.  Det er en tilpasning til et liv 
langs en snøfri vinterkyst. Her krangler to hannrever 
om knappe ressurser. 

Søyler av vanndamp stiger til værs ved Hrafnt-
innusker geotermiske område, mens årets første 
snøbyger er på vei over fjellene i bakgrunnen.

Det hekker bare 70 fuglearter på Island, men havets rikdommer gjør at sjøfuglene hekker i store mengder. Lundefuglen er en av sjøfuglene som hekker i 
milliontall. Den sjarmerende fuglen med fargerike nebbet er en av Islands maskoter. 


