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jordas urkraft!
Nærkontakt  med 

Tekst og foto: Erlend Haarberg

Lava slynges opp fra krateret med voldsom kraft. Spruten når flere hundre meter til værs. Nikon D700, 80-200/2.8, f/6.3, 15 sek, 400 ISO.
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røyksøyler med aske og vanndamp stiger til værs. Røyken 
brer seg raskt oppover som en raskt voksende blomkål 
med vekslende nyanser fra hvit til svart. 
 Først flere kilometer til værs tar vinden fatt i den og 
legger den som en mørk hale over de nærmeste fjell-
toppene. Et skremmende syn som gir assosiasjoner til 
skrekkbilder fra krigens dager med kraftige bombenedslag. 
Vi står tause og andektige i flere minutter og ser naturkreft-
ene utfolde seg over breen. Bare noen forsiktige banneord 
kommer fra en halvmåpende munn. Et kjapt lynglimt flerrer 
plutselig inne i en svart røyksøyle og vekker fotografene i 
oss. 

  ”Et skremmende syn som gir 
  assosiasjoner til skrekkbilder fra 
  krigens dager med kraftige 
	 	 bombenedslag.	I	flere	minutter	står	
	 	 vi	tause	og	andektige	og	ser	natur-
	 	 kreftene	utfolde	seg	over	breen.”

Pokker, vi må jo ta bilder. Fra stum andektighet går vi nå 
over i fotomodus. Raskt er kameraene montert på stativ og 
klare til bruk. To avgjørelser må tas: Lang eksponeringstid 
med flest mulig lyn og uskarp røyk eller rask lukkertid med 
færre lyn og skarpere røyksøyle. Valget blir en mellomting, 
15 sekunder på blender 11. Men morgenlyset kommer raskt 
sigende inn, og moroa går så altfor raskt over. 

Første parkett
Om kvelden tar vi turen opp til en fjelltopp på den andre 
siden av dalen. Her har vi storslått utsikt over vulkanen. På 
grunn av helg og evakueringen dagen før har myndighetene 
stengt veien for alminnelig ferdsel. Normalt ville det stått 
dusinvis av fotografer oppstilt på dette stedet, men nå er 
det kun en håndfull fotografer og et filmteam som står ved 
foten av fjellet. Oppe på toppen er vi faktisk helt alene. Det 
er som å sitte i første parkett med best tenkelig utsikt. Her 
er det bare å vente på at mørket skal senke seg og at fore-
stillingen skal begynne. 
 Ved mørkets frembrudd kommer lynglimtene til syne. 
Med ujevne intervaller flerrer lynene over kraterkanten. På 
enkelte bilder kommer også den røde lavaen til syne. Det 
klikker i kameraene. Dette er bare helt utrolig. Vi må nesten 
gni oss iøynene, for et skue vi er vitne til! Ved midnatt, etter 
seks timers frysing i den kalde vinden, sier vi oss fornøyde 
og starter på den to timer lange tilbaketuren i mørket. 
Mens lysshowet fortsetter å leve sitt liv, går vi hjem uten at 
det unike i situasjonen har gått helt opp for oss. Det får vi 
smertelig erfare de neste dagene. Det vi trodde var en helt 
vanlig vulkanopplevelse, var noe vi sannsynligvis bare får 
oppleve en gang i livet. Men det nytter ikke å gråte over 
spilt melk, for vulkanen fortsetter å leve sitt liv der oppe 
og har mange skiftende ansikter å vise de neste dagene. 
En natt skinner blant annet nordlyset over den ild- og 
askesprutende vulkanen og gir oss bilder som vi neppe får 
sjansen til å ta flere ganger i våre liv.
 Neste kveld er vi tilbake til samme utgangspunkt. Ved 
mørkets frembrudd ser vi lavaen sprute flere hundre meter 
rett opp fra krateret. Det ser nærmest ut som et overdimen-

Vulkanen viser et nytt ansikt når nordlyset plutselig blusser opp på himmelen. Heldigvis var det fortsatt mørkt nok til at 
fenomenet kunne fotograferes. Nikon D700, 24-70/2.8, f/4.5, 15 sek. 800 ISO.

Vi skulle til Island, min kone Orsolya og 
jeg, for å fotografere til et bokprosjekt 
om sagaøya. Vi hadde aldri drømt om  
å få oppleve et vulkanutbrudd. Allerede 
et halvt år før Eyjafjallajökull eksplo-
derte, hadde vi bestilt plass på årets 
første båtavgang til Island, med båten 
Smyril Line.  
 I ukene før avreise så vi fantastiske 
bilder fra vulkanutbruddet sør på øya. 
Forventningene var store da vi ankom 
Island. Det første som ble sjekket etter 
ankomst, var derfor om utbruddet fort-

satt var aktivt. Skuffelsen var stor da vi hørte at vulkanen 
hadde sloknet dagen i forveien. Litt slukøret etter nedturen 
reiser vi opp til det fuglerike Myvatn nordøst på øya. Men 
sorg og glede går gjerne hånd i hånd, for allerede neste 
dag får vi en telefon fra Norge. Kai Jensen i Natur&Foto har 
gode nyheter - et nytt og større utbrudd var på gang i det 
samme området. Planene blir nå raskt endret fra fuglefoto-
grafering til vulkanfotografering. Vi rekker knapt å få ned 

frokosten før vi setter kursen sørover. Skal vi nå endelig 
lykkes med å få bildene som vi begge drømte om hjemme i 
Norge, da tv-bildene fra en aktiv vulkan på Island rullet over 
skjermen. 
 Dagen etter ankommer vi vulkanen som har våknet til 
liv under isbreen Eyjafjallajökull. Bortsett fra at riksvei 1 er 
sperret, er det ikke mye som tyder på at noe ekstraordinært 
er på gang. Ingen aske er å se, ingen lukt utover det nor-
male, eller lyder å høre. Bare et tykt skydekke som ligger 
som et frustrerende lokk oppe i fjellsida.

Evakuert
Den første kvelden parkerer vi nede ved et elvedelta. Det 
skulle vise seg å være en stor tabbe som kunne blitt skjeb-
nesvanger. Etter en kort rekognoseringstur i regnværet er vi 
tilbake ved bilen. Vi har bare så vidt fått av oss bløte klær 
og skjenket oss en kopp kaffe da vi hører en bil i stor fart 
bråbremse utenfor. Intens kakking på døra forteller oss at 
noe er på gang. ”The water is coming, get away immedi-
ately”, roper en stresset islending. I full fart eskorteres vi ut 
av området med blålys. Det skal ta enda noen timer før van-
net når sitt høyeste og tar med seg en bit av hovedveien. Vi 
var heldige og slapp unna med skrekken.
 Neste dag er vi tilbake. Den flere kilometer brede sletta er 
nå fylt med isbiter av ulik størrelse og viser flommens ferd 
nedover mot havet. Klok av skade finner vi denne gangen 
en parkeringsplass høyere opp i terrenget. Førstkommende 
morgen våkner vi opp til fri sikt over vulkanen. Enorme 

Da Eyjafjallajøkull lammet Europa i april ved 
å spy ut ild og aske, sto Erlend Haarberg 
ringside ved vulkanen. Han fikk oppleve 

jordas urkraft på nært hold...

Naturviten

Fra nattas lysshow, hvor vi sitter i første parkett på nærmeste fjelltopp. Intensiteten av lynglimtene varierte. I perioder var det rolig, 
mens det i enkelte hektiske minutter virkelig gnistret der oppe. Nikon D700, 24-70/2.8, f/4.5,  30 sek, 800 ISO.

Erlend Haaberg
Foto: Orsolya Haarberg
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Natur&Foto 
øker til fem utgivelser i 2011! 
Takket være stor oppslutning om Natur&Foto  
er det en stor glede å meddele at vi fra 2011  
utvider til fem nummer i året. Ved abonnements-
fornyelse i 2011, vil du motta fem utgaver til 
samme pris som i dag.

Nyhet! Naturforum på naturogfoto.no
Natur&Fotos lesere har nå mulighet til å dele bilder og bli  
kjent med hverandre gjennom  brukerforumet vårt. Her kan  
du legge ut inntil 500 naturbilder på maks 750 kb. De fleste 
som er aktive på forumet har lagt ut profilbilde av seg selv.  
Det synes vi er flott. Oppfordringen er at alle legger ut profil-
bilder. På forumet skal alle føle seg velkomne. Vi er der for å 
dele og lære. Hvis du har mottatt passord og brukernavn fra 
oss tidligere kan dette benyttes. Hvis ikke må du registrere 
deg første gang for å få tilgang. Dette er gratis.

Natur&Foto helg i vakre Grøvelsjøfjellene 
Natur&Foto inviterer, i samarbeid med Grøvelsjøn fjellstasjon, 
til en høsthelg med fire av Nordens fremste naturfotografer 
som kursledere. Terje Hellesø, Anders Geidemark, Erik Malm 
og Kai Jensen. Dette er en unik mulighet til å lære, og ikke 
minst la seg inspirere i sosiale og hyggelige omgivelser. Her 
blir det fotoutflukter, og teoretisk undervisning i naturfoto. Hele 
tiden i en sosial og avslappet stemning. Vi sikter oss inn på 
fine høstfarger og nysnø på fjellene. 

Foredrag under helgen:
Den skapande fotografen med Terje Hellesø, digital arbeidsflyt 
i Lightroom med Kai Jensen, det fortellende bildet med An-
ders Geidemark, å jobbe i prosjekt med Erik Malm.

Oppmøte torsdag 30/9 kl. 17:30 
Avreise søndag 3/10 etter lunsj 13:00

Pris helpensjon inkludert foredrag og workshop 
3 500 SEK i dobbelthytte eller flersengsrom, 4050 i 
dobbeltrom med wc og dusj. 
Abonnenter på Natur&Foto får 300 SEK i avslag på prisen.

Påmelding: STF Grövelsjön Fjällstation (+46) (0) 253-596 880  
grovelsjon@stfturist.se Eller se: Naturogfoto.no/kurs. 
For ytterligere informasjon kontakt: 
Anders Dahlin STF Grövelsjön Fjällstation 
Tlf +46(0)253-596887

Verv en venn!
En flott oppmerksomhet venter den som verver nye abon-
nenter til Natur&Foto. Kanskje kjenner du en natur og  
fotointeressert kollega, venn eller familiemedlem? Hjelp  
oss med å nå ut til flere, og vi gir deg en T-skjorte og en  
caps med Natur&Foto sin logo på.  
For å delta i vervekampanjen  
må du være abonnent på 
Natur&Foto. Den du verver  
mottar 4 utgaver av  
Natur&Foto og en kalender.  
Din vervegave sendes når  
abonnementet er betalt. 
Gå inn på naturogfoto.no for  
å registrere din vervevenn.

Lesernytt 
Tekst: Kai Jensen

Kontakt på tlf: (+47) 994 47 277    Email: rossnes-wildlife@fotomanisk.com 
www.rossneswildlife.org

UtlEiE av fotosKjUl

www.naturogfoto.no
Besøk Oss på

eR på FAceBOOk Og BLOggspOT

NYHET! FEM 
UTGIVELSER

I 2011

v	Island har rundt 130 vulkaner. Av disse har 18   
 hatt utbrudd siden Island ble bosatt i 874 e.Kr.

v	Den høye vulkanske aktiviteten på Island skyldes  
 beliggenheten på den midtatlantiske ryggen,   
 hvor jordplatene fra Afrika/Europa og Nord-  
 Amerika møtes.

v	Islands alvorligste vulkanutbrudd i nyere tid   
 var i 1783, da Laki fikk utbrudd. En fjerdedel av   
 den islandske befolkningen døde som en følge   
 av ringvirkningene. Også i Europa slo avlingene   
 feil, og vulkanen regnes indirekte som en av   
 årsakene til den franske revolusjonen.

v	Vulkanen under Eyjafjallajökull har hatt tre ut-  
 brudd de siste 1000 årene. Den første i år 920,   
 deretter i 1612-1613 og til slutt 1821-1823.  
 Det skulle ta 187 år før den igjen ble aktiv.

v	Eyjafjallajökull er en av Islands minste isbreer.   
 Krateret under breen har en diameter på tre-fire   
 kilometer.

v	Det islandske Institute of Earth Sciences har   
 gjort målinger som viser at vulkanen spydde ut i   
 snitt 750 tonn aske i sekundet de første dagene   
 av utbruddet.

v	Askeskyen nådde 11 kilometer opp på sitt høyeste.

v	En måned seinere strømmer lavaen ut med rundt   
 50 tonn per sekund og er fortsatt i full vigør.

FAKTA: Island
ISLANDSKE VULKANER - FØR OG NÅ

v	Husk varme klær. Det er ved mørkets frembrudd   
 vulkanen kommer til sin rett.

v	Still skarpt på forhånd før det blir for mørkt, eller 
 lær deg hvor linsa tegner skarpt på største blender.

v	Husk hodelykt. 

v	Været på Island kan skifte raskt, sjekk værmelding   
 og nordlysvarsel på forhånd.

v	Bruk kameradekke ved fotografering i asken, unngå  
 å skifte objektiv ute. Om nødvendig, gjør det i bilen.

v	Ansiktsmaske og vernebriller kan være bra å ha i 
 de verste områdene.

v	Bruk filter for å beskytte linsa.

v	Ha med rensesett for sensor.

v	Vis respekt for den angitte sikkerhetssonen, i dette   
 tilfelle isbreen. Lynnedslag, fallende steiner og giftige  
 gasser kan ha dødelig utfall.

v	Følges disse reglene, skulle alt ligge til rette for en   
 god fotografisk opplevelse av et unikt naturfenomen. 

TIPS:  VULKANSKE FOTOGRAFERINGSRÅD>

sjonert kaffebål som er tent over breen. De dype, regel-
messige drønnene bare understreker hvilke krefter som er 
i sving. Lyden fra fjellets indre kan under gunstige forhold 
høres hele 200 kilometer unna.
  Etter et par dager åpner veien etter flommens ødelegg-
elser. Turen over mot Vik er som en reise i en krigssone. 
Strekningen mellom Seljalandsfoss og Skogafoss er hardest 
rammet av askenedfall. Enkelte steder er det blitt brøytet 
bort noen centimeter aske fra veibanen. For hver bil vi 
passerer, slynges det opp en vegg av aske. Det frister ikke 
akkurat å gå ut for å fotografere, selv om motivene florerer. 
Vi vender derfor tilbake til utgangspunktet vårt.   
 Myndighetenes største frykt er at nabovulkanen Katla  
skal våkne til liv. Felles for de tre siste utbruddene på Eyja-
fjallajökull er at de alle har trigget den større nabovulkanen. 
Konsekvensene vil i tilfelle bli langt mer alvorlige, med 
store flomødeleggelser og langt større askeproduksjon som 
resultat. Da snakker vi om et skikkelig ragnarokk. Basert 
på tidligere historiske hendelser ser det slett ikke bra ut. 
Vulkanen på Eyjafjallajökull kan bare bli en forsmak på hva 
som kan ventes i nær fremtid…

Naturviten

Tonnevis av aske og vanndamp spys ut av krateret for  
hvert sekund. Et både skremmende og fascinerende  
syn å oppleve på nært hold. 
Nikon D700, 80-200/2.8D, f/6.3, 1/80 sek, 200 ISO.


