
3332

LAPONIA



3534

LAPONIA
Storslagen stillhet

TexT og foTo: orsolya Haarberg & erlend Haarberg
(TexT från förordeT i boken ”laponia – sTorslagen sTillHeT”)

Stillhet är mycket mer än bara frånvaro av ljud. Det finns ljud 

som upplevs som tystnad – lugnande ljud – som ljudet av natu-

ren. Lyssna på vindens visslande, bäckens porlande, fågelsången i 

den tysta skogen. Omedvetet tillgodogör vi oss naturens rytm, en rytm 

som har djupgående inverkan på vårt välbefinnande.

Visuell harmoni, både den i naturen och den i bildkonsten, är en 

annan källa till stillhet. Genom att forma de till synes kaotiska delarna 

av naturen i balanserade kompositioner strävar vi efter att fånga den 

känsla av lugn som vi upplever i naturen. Vi tror att när naturens tid-

lösa stillhet fångas i ett fotografi kan den röra vid den mänskliga själen, 

i sinnet, och lindra den ångest som finns rotad i oss.

laponia har gett oss många lugna, men också oväntade, upplevelser. 

Bortsett från att njuta av den otämjda naturen – något som dessa mar-

ker erbjuder för den som är villig att göra de nödvändiga förberedel-

serna och ge sig ut på äventyr – sökte vi okända och ovanliga aspekter i 

detta nordiska landskap. Det var i den vilda och obarmhärtiga naturen 

vi fann det sanna Laponia. 

Vår syn på Laponia som vildmark motsäger samernas syn på detta 

område som ett kulturlandskap. Den inhemska befolkningens tidigare 

och nuvarande liv här har inte fört med sig påtagliga förändringar av 

landet. Samerna har alltid levt i harmoni med naturen och använt dess 

resurser på ett hållbart sätt. De tidigaste samlarna, jägarna och fiskarna 

gjorde liten påverkan på ekosystemet. För några århundraden sedan 

tämjde de vildrenen och levde med den som nomader under djurens 

ständiga vandringar mellan sommar- och vinterbetesland. Hörnstenen i 

deras kultur var att bevara resurserna i markerna: den oförstörda livs-

miljön, renarna och alla djur de direkt eller indirekt var beroende av. 

Föregående sida: 
Spottljus på det karakteristiska fjället Nammatj. På samiska betyder Nam-
matj, ett berg som står fritt i en dalöppning. Ett beskrivande namn, på fjället 
som markerar ingångsportalen till Sareks nationalpark.

I Sarvesvagge har älven genom århundraden slipat och format dessa mar-
morpartier till ett förunderligt konstverk.

Men kan vi kalla laponia för Europas största sammanhängande vild-

marksområde och samtidigt ett tusenårigt kulturlandskap? Allt beror 

på hur vi ser på det. I denna region finns vildmark överallt. Men den 

är intimt och för det mesta osynligt sammanvävd med det samiska sät-

tet att leva. Omfattningen av dess inverkan varierar i hög grad i olika 

delar av Laponia. I den östra delen av området, i Muttos (Muddus), 

Sjávnja (Sjaunja) och Stubbá (Stubba), är den färgstarka mosaiken av 

sumpiga myrar och sekelgamla skogar mestadels intakt på grund av 

sin svårtillgänglighet. I väster övergår otämjda berg i Sarek och Stuor 

Muorke (Stora Sjöfallet) till böljande gröna betesmarker i Badjelánnda 

(Padjelanta). Ett gammalt kulturlandskap.

För ett par år sedan, på uppdrag av National Geographic, hade vi 

förmånen att arbeta i några av de mest fascinerande landskapen i 

Laponia. Detta uppdrag inspirerade oss att söka en djupare förståelse 

av Laponias unika ekosystem. Vi sökte färger, former och mönster i 

landskapet. Vi letade efter spännande strukturer och detaljer eller 

oväntade ögonblick av ljus som lade atmosfär eller magi över landska-

pet. Vi mötte vilda djur som efter en tid blev trygga med vår närvaro. 

Dessa möten skapade unika möjligheter för oss att porträttera några av 

de mest karakteristiska arterna i denna region, i deras naturliga miljö. 

den största utmaningen var det som de stora avstånden förde med sig 

under vår utforskning. Laponia består av 9400 kvadratkilometer skogar, 

berg, sjöar och myrar. Vi färdades långa perioder i avlägsna områden. 

Upp till fem veckor åt gången var vi på vandring, paddlade eller åkte 

skidor. Vi var tvungna att förlita oss på vår utrustning och vår egen 

kompetens under dessa resor. Här, där det sällan finns vare sig leder el-

ler mobiltäckning, avlägsnar man sig från den urbana världen, inte bara 

fysiskt utan också känslomässigt. Vi kände oss hemma, befriade i det 

oändliga landskapet, öppna för flödet av alla de överraskande händelser 

som naturen bestod oss med. Vi lyssnade, kände, och tog emot alla nya 

och oväntade synintryck. Livet här kunde ibland vara både tungt och 

prövande. Detta att bemästra de utmaningar som naturens krafter gav 

oss dag efter dag under en lång tid gjorde att vi förändrades. Önskan 

att åter omfamna den inre friden, som vi fann långt ute i markerna 

redan vid vårt första möte med Laponia, har haft stor inverkan på våra 

senare val i livet. ■
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En ensam ren inne i Sareks fjällvärd.

Plötsliga väderskiftningar är inte ovanliga i Laponia. Under en lång vinter hinner många stormar dra fram genom fjällvärlden. 
Denna fotograferad i Stora Sjöfallets nationalpark.

Den välkända utsikten från Skierfe en vinterdag. Bara björkarna som växer längs älvkanalen bryter deltats vita monotoni. 
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De månge vidsträckta myrarna i Muddus nationalpark kommer bäst til sin rätt från ett fågelperspektiv. 
Här träder intrikata mönster i all sin prakt fram från strängmyrarna. 

Till höger: 
Mönster från strängmyrar inne i Muddus nationalpark. Denna myrtyp är karakteristisk för område 
med permafrost. Man ser långsträckta, upphöjda partier med vegetation växa med våta partier i ett 
regelbundet mönster. 
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I hjärtat av Sareks storslagna natur ligger Ritatjåkkå som tronar med en formidabel utsikt över Sareks fjällvärd. En finare översikt över Sareks virvarr av 
fjälltoppar kan man knappast se på andra håll.

 Mörka skyar rullar in i landskapet över Satihaure. Inte ett okänt fenomen i Laponia där fuktig luft från väst blir avkylt och faller som nederbörd när det möter högre fjäll.
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ovan: Tjurpannan, Bohuslän 2014
Nedan: Ramsvikslandet, Bohuslän 2015
Höger sida: Ramsvikslandet, Bohuslän 2015

LaPoNIa

Vildmarksstämning från Muddus där solen håller på att försvinna. Man hör inte ett ljud, bara några spår av ripors 
sirliga fotavtryck som snor runt buskar och kratt, vittnar om att det finns liv i detta frusna landskap. 

Till vänster: 
Fastfrusna trollfigurer som fått permanent panoramautsikt över Sarekfjällen i väst. 

erlend Haarberg (f. 1966) og orsolya Haarberg (f. 1977)

har arbetat tillsammans som frilansfotografer sedan 2004. Deras 
specialiteter är att fotografera landskap och djur i Skandinavien. Idag 
bor de i Trondheim men tillbringar varje år mer än sex månader fält på 
olika uppdrag och personliga projekt.
Mellan 2008 och 2011 tillbringade de tio månader på Island för att fo-
tografera de stora kontrasterna i det ständigt föränderliga vulkaniska 
landskapet i Nordatlanten. Detta följdes av ett projekt i deras hem-
land där de i flera etapper utforskade kusten, allt från de mest vä-
derutsatta kuststräckor till de mest skyddade fjordarmar. De senaste 
åren har de färdats många månader i Laponia för att kunna förmedla 
stora och små naturupplevelser med sina kameror. Ett urval av bilder 
från de ovannämnda projekten har publicerats i National Geographic 
i både USa- och internationella utgåvor. Deras bilder har tilldelats en 
rad priser vid de mest renommerade internationella tävlingarna.
Deras fotografiska arbete har hittills resulterat i fyra böcker: Lapland 
– the alaska of Europe, Iceland – Land of Contrasts, Iceland in all its 
Splendour og Laponia – storslagen stillhet.
www.haarbergphoto.com


