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For å oppleve Island utenfor høysesongen besluttet vi å dra på 

to turer i 2010, henholdsvis vår og høst. Med årets første ferja 

satte vi kursen mot Island tidlig i april. De siste ukene hadde det 

dukket opp spennende bilder fra vulkanutbruddet ved Fimmvörduháls, 

men ved ankomst 3 dager etterpå hadde utbruddet stanset. Skuffelsen 

skulle ikke vare lenge for allerede dagen etter spredde nyheten seg om at 

et større vulkansk utbrudd var i gang under isbreen Eyjafjallajökull.

 Under den lille isbreen med det vanskelige navnet Eyjafjallajökull had-

de moder jord slått sprekker. Enorme mengder aske ble slynget til værs 

og skapte mange problemer for bøndene i de nærliggende områdene. 

Skrekkbilder ble sendt ut i mediene, fly ble satt på bakken over store 

deler av Europa. Å være askefast ble et nytt begrep. Bare noen kilometer 

unna dette ragnarokket befant vi oss, men vulkanen var innhyllet i et 

tett skydekke de første dagene. Bare noen dumpe smell fortalte oss at 

noe var på gang der oppe. Den andre dagen ble vi til og med evakuert 

fra deltaet på grunn av store mengde smeltevann som var på vei ned 

fra isbreen, forårsaket av en vulkan vi enda ikke hadde sett. Den fjerde 

dagen våknet vi i 3 tiden og kikket ut, og der rett foran oss så vi med 

egne øyne den enorme askeskyen stige til værs. Vi sto som paralyserte 

og kikket med store øyne på fenomenet, ord var overflødige. Tanken på 

å starte fotograferingen meldte seg ikke før et kraftig lynglimt viste seg 

i askeskyen. 

 Etter noen dager og netters samvær med vulkanen fikk vi se noen av 

dens skiftende ansikter. Fra de første dagene med kraftige elektriske 

utladninger som resulterte i et lysshow uten like med lyn som flerret 

nattemørket til dype drønn med pulserende magma som sprutet opp 

fra krateret. Det var ikke med lett hjerte vi dro vekk fra vulkanen etter 

flere dager fylt med skrekkblandet fryd, selv ikke når lavthengende skyer 

ble hengende som et teppe over vulkanen. 

Ved de berømte landemerkene Reynisdrangar og Dyrhólaey var bak-

ken dekket av tynt lag med aske som knapt var synlig. Men den sterke 

vinden som er så karakteristisk for området brakte en konstant askesky 

Foregående oppslag: 
Magisk kveldslys over thórsmörk.

Venstre side: 
Grafisk mønster ved elvebredden langs elven Jökulsá á fjöllum.

Denne siden: 
Lynnedslag i askeskyen fra vulkanutbruddet ved eyjafjallajökull.
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som tvang oss videre. Noen mil videre øst lå lavafeltet Eldhraun. Her 

var det ingen spor etter vulkanutbruddet. Et mørk sammenhengende 

grønt teppe av mose dekket skarpe lavasteiner. Selv om det duskregnet 

lå det eventyraktige landskapet å lokket som en magnet, noe Orsolya 

ikke skulle angre på i ettertid. Etter å ha funnet en komposisjon som 
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fungerte oppdaget hun plutselig noe hvitt og spøkelsesaktig krysse 

bildet i søkeren. Sikkert like forbauset som henne satt det plutselig 

en vakker hvit fjellrev i det allerede ferdig komponerte bilde. I neste 

øyeblikk forsvant han over alle hauger som ånden i flaska. Denne raske 

og uvirkelige opplevelsen vil på samme måte som vulkanen stå som et av 

de mest minnerike opplevelsene under hele vårt Islands opphold. 

Island har et landskap du ikke finner andre steder i verden. Men tro 

ikke at det er bare å reise over å fylle minnekortene med unike bilder. 

Desto mer fantastisk landskapet er jo lettere er det å glemme det rent 

fotografiske. 

 Fjallabak naturreservat er en fryd for øyet men å gi landskapet den 

rettferdighet og storhet som det første øyekast gir inntrykk er en an-

nen sak. Vi har tilbrakt minst en måned her inne, med flere turer til 

Hrafntinnusker og dagsturer rundt Landmannalaugar. Vi fant raskt ut 

at de regnfulle dagene i august og september var et pluss for å greie å 

gjenskape det fargerike landskapet. Innhyllet i tåke, eller en regnværs-

front som nærmet seg, eller de siste solstrålene som trengte seg gjennom 

mørke skyer ga området den ekstra atmosfæren vi var ute etter. Det var 

bare å stå på den rette fjelltoppen å vente på at været og lyset skulle 

gi landskapet det lille ekstra løft. Utallige ganger resulterte dette at vi 

kom søkkvåte tilbake til teltet, andre ganger kom tåka å la seg som et 

tett lokk over området, hvor kompasset ble vår følgesvenn tilbake til 

campen. Men alt slitet var verdt de få magiske øyeblikkene som vi ble 

tildelt. 

 En annen opplevelse som vi aldri glemmer var en flytur over flere 

elvedelta i sør. Dette var i starten av september, en av de to dagene 

med klarvær vi hadde denne måneden. Vi visste at vi trengte sol for å 

Jökulsárlón – en blikkstille morgen med lavt tåketeppe.

Høyre side:
Fjellrev i vinterdrakt – lavafeltets sanne sjel.
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Flybilde over Landeyjarsandur på sør-Island.

Til venstre:
rødfarget bekk i Fjallabak naturreservat.

få fram de klare fargene av landskapet, helst midt på dagen i fraværet 

av skygger. En av oss navigerte og ga beskjeder til piloten når han skulle 

legge seg over, den andre hang utenfor vinduet og kjempet med vinden 

og fylte minnekort etter minnekort. Etter 5 timer i lufta landet vi opp-

rømte, pissatrengte, med bankende hodepine og ømme muskler som vi 

ikke engang visste eksisterte. Turen kostet en formue så vi vil ikke gjøre 

det til en vane i framtiden, men opplevelsen av å få se de fantastiske ab-

strakte mønstrene fra lufta ga oss en helt ny dimensjon av det islandske 

landskapet.

For å finne høstfarger dro vi til Myvatn, men her sto bjørkeskogen brun 

i mangelen av frostnetter. Istedenfor dro vi til Hraunfossar for å prøve 
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aldeyjarfoss.

Venstre side:
sprakende farger i Fjallabak naturreservat.

Foregående oppslag:
Hraunfossar i høstfarger.
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lykken. Til vår glede var fargene på topp ved ankomst, men allerede 

den første natta blåste det opp til et voldsomt uvær som tok med seg 

mesteparten av det gjenværende løvet på den lavtvoksende bjørkeskogen. 

Vi var allikevel sjeleglad over å få oppleve høstens vakre fargepalett om 

så bare for en ettermiddag på den spesielle plassen. Det er ingen selv-

følgelighet å få oppleve sprakende høstfarger på sagaøya, og om fargene 

åpenbarer seg kan man være sikker på at neste lavtrykk ligger og venter 

like utenfor kysten for å fjerne det som er igjen av løv på trærne. Her 

gjelder det virkelig å være på rett plass til rett tid.

 Sommerens travle fuglefjell ble for hver dag tausere. En konstant strøm 

av målrettede vinger forsvant til havs til deres overvintringsområder. 

Dette var vår syvende måned på Island i den ”grønne” sesongen, på 

samme måte som alle våre bevingede venner forlot øya, følte vi også at 

vi hadde oppnådd det vi var ute etter, og var klar til å returnere hjem. ■
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Erland – ble født 1966 og er naturfotograf fra trondheim, altetende 
innenfor sjangeren natur med forkjærlighet for dyre og fuglefoto-
grafering. Har blitt årets naturfotograf i norge 6 ganger på 90 tallet, 
samt en rekke internasjonale priser (BBc Wildlife photographer of the 
Year, GDt european Wildlife photographer of the Year, nature’s Best 
awards, osv) i de siste årene.

Orsolya – ble født i Ungarn i 1977. Hun ble medlem av naturart, forening 
for ungarske naturfotografer i 2002. kom til norge i 2005 og har siden 
jobbet som profesjonell naturfotograf sammen med ektemannen 
erlend. Har vunnet flere priser hos de største internasjonale naturfoto 
konkurranser (BBc WpY, GDt eWpY, nature’s Best awards, osv) i 
de siste årene, og var Årets naturfotograf i ungarn i 2009. I samme år 
var hun jurymedlem i BBc Wildlife photographer of the Year naturfoto 
konkurranse.

Erlend og Orsolya Haarberg

”Desto mer fantastisk landskapet er jo lettere 
er det å glemme det rent fotografiske” 

Erlend og Orsolya er medlem av norske naturfotografer/nn. De hadde 
4 foto-oppdrag fra Wild Wonders of europe i 2008 og 2009. sammen 
har de gitt ut boka “Lapland – the alaska of europe” som er blitt 
publisert på ungarsk, engelsk og tysk. Deres neste bok om Island 
kommer ut på flere språk høsten 2011. Bildene til erlend og Orsolya 
er representert av nature picture Library, samfoto and scanpix. 
Hjemmeside: www.haarbergphoto.com.

Til venstre:
Goðafoss




