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Følg vannet
En reise til Norges vakre hjerte

Kirkefjorden ser ut til å 
befinne seg i en helt 
egen verden, murt inne 
av de høye toppene i  
Lofotfjellene.
orsolya haarberg



Lengst nord i Norge  skaper 
brenningen – som er full av is – 
og de kobberfargede skyene et 
overjordisk scenario langs 
 kysten av  Varangerhalvøya. 
orsolya haarberg



Ved den store breen i 
Svartisen har de for-
vridde bergformasjone-
ne frosset fast et bilde av 
de enorme kreftene som 
Jorden har til å forme 
landskap.
erleND haarberg



norskekysten 29  28 national geo graphic •  november 2013

Fugleskrikene syntes å sprenge den lyse 
sommerhimmelen. Fuglene selv – 
lundefugl, suler, måker og lomvier – 
flagret kaotisk rundt øyene som reiser 
seg bratt opp av havet. Vi har dratt så 

langt nord som det er mulig å komme til sjøs fra 
den nordligste tuppen av norskekysten, langt 
nord for polarsirkelen. Båten gynger opp og ned 
i dønningene, og det går opp for meg at det er 
sant det som sies: Sjøfugler er flinke til å fly og 
sveve, svømme og dykke, men stort sett er det 
alt. De gynger over det salte vannet så lenge at 
man tviler på om de noen gang kommer opp 
igjen i luften, og de lander som tunge regndråper 
i skummet fra en bølge som brytes. 

Men når de først er oppe i luften og sonderer 
farvannet med hodet på skrå, er de konger over 
den ville kysten, disse forrevne øyene langs den 

nordlige kysten av Norge, som ligger som en hatt 
over Sverige og Finland. Der og lenger østover 
mot Russland møter Norge havet med hodet 
høyt hevet. De nakne høydedragene stikker som 
knytt never ut i Barentshavet. Ingen kjenner hele 
norskekysten, og en av de minst kjente streknin-
gene bukter seg langs Varangerhalvøya, som 
ender lenger øst enn St. Petersburg. Det er et 
lavt, rimdekket område overstrødd med urgam-
le fjellknauser, så uendelig langt fra Bergen, der 
det ligger badet i kobberfarget lys i det endeløse 
øyhavet der fjordene ender ut i havet.

Man kan selvfølgelig kjøre bil fra Bergen til 
Vardø. Til den østligste pynten på Varanger-
halvøya. Men et blikk på et land- eller sjøkart 
avslører fort at en bil ikke vil være til særlig nyt-
te. De siste 120 årene har Hurtigrutens berømte  

skip vært den livlinen som har forbundet de 
isolerte samfunnene med resten av verden. Når 
man reiser med Hurtigruten, måler man ikke 
tiden i tilbakelagte kilometer, og når midnatts-
solen er på sitt høyeste, ikke i timer heller. Man 
stiller klokken etter hvor langt man har kommet: 
Bodø, Svolvær, Tromsø.

Sett under ett fra sør til nord er den norske 
kyststrekningen kanskje den mest sammensatte 
i hele verden. I 2011 avsluttet norske geografer 
et treårig prosjekt som gikk ut på å måle opp 
igjen kystlinjen fra ende til ende. Ved hjelp av 
ny teknologi og bedre kart ble det lagt til flere 
tusen større og mindre øyer som aldri før hadde 
blitt regnet med i helheten. Alt i alt vokste nor-
skekysten med cirka 17 700 kilometer. Hvis man 
strakte ut Norges 101 000 kilometer med fjorder, 
bukter og øykyststrekninger til en lang linje, 

ville den nå to og en halv gang rundt Jorden. Og 
det i et land som måler mindre enn 1800 kilo-
meter  fra sør til nord. Enten man står på de 
svimlende høydene over Geirangerfjorden og 
kikker ned i det gapende blå dypet eller i for-
stevnen på en liten båt omringet av sjøfugl, er 
det vanskelig å avgjøre om det er havet som gjør 
innhogg i Norge eller omvendt.

Vannet ser kanskje mer kontinuerlig ut enn 
landjorden, men så enkelt er det ikke. Når man 
beveger seg langs norskekysten, får man øynene 
opp for den endeløse mangelen på kontinuitet 
mellom land og vann, formet av de uendelige 
ismassenes ustanselige oppfinnsomhet. Mange 
kilometer inne i landet, i hjertet av Norges lengs-
te fjord, Sognefjorden, øker vanndybden til 1300 
m bare noen få hundre meter fra kysten. Lenger 
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Norges kyststrekning er kanskje den mest sammensatte i verden.
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Marmorslottets  kaotiske 
former har blitt skåret ut 
gjennom århundrer av 
 elven Glomåga. 
orsolya haarberg



32   national geographic •  1 1 /2013

nord skuer torskehjeller og små røde naust uto-
ver vanndyp på rundt 100 m. Men mellom de 
ytterste øyene i Lofoten-øygruppen – en knust 
støttann av snødekte fjelltopper som stikker ut 
i Norskehavet – er det så grunt – bare noen få 
meter – at man nesten skulle tro at øyene i vir-
keligheten bare var ryggen av en blåsende hval.

Kart over Norskehavet viser en sterk strøm 
som går langs kysten nordover i forlengelsen av 
Golfstrømmen. Vannet er relativt varmt, og det 
betyr at mennesker kan ha en brukbar tilværel-
se helt opptil den 70. breddegraden, langt nord 
for polarsirkelen eller like høyt oppe som nord-
spissen av Alaska. Men det som på kartet ser ut 
som en stabil strøm, er faktisk et virvar av 
strømvirvler som bukter seg ut og inn og går 
over i hverandre. Hvis man lar båten, kanskje en 
av de tradisjonelle færingene   , drive på sjøen med 

strømmen, ender man kanskje på en strand flate 
– et utmeislet stykke grunnfjell som så vidt hever 
seg opp over bølgene – eller driver i en endeløs 
bevegelse inn og ut mellom skjærene nær mun-
ningene på de store fjordene. Man kommer 
kanskje ut på åpent hav for bare å drive inn igjen 
med den strømvirvelen som dreier rundt sør for 
Lofoten. Hvis man fanger den riktige strømmen, 
ender man opp i Barentshavet – som en kisel alge 
som driver nordover og østover og beriker de 
øyrike  farvannene før den synker til bunns.

Fra dekket på et sjødyktig skip ser det ikke ut 
som om særlig mye har forandret seg på den 
nordnorske kysten siden sjøfareren Ottar kom 
seg opp og ut i Barentshavet på slutten av 
800-tallet. Han kalte landet ”weste land” – eller 
”ødemark” i betydningen ubebodd, selv om det 

akkurat som i dag var befolket av kystsamene. 
Området ser fremdeles vilt og værbitt ut. Det er 
som om det er på rask vei opp av havet (noe det 
også er i geologisk forstand) og rister vannet av 
seg. Når man har beveget seg litt ut fra kysten, 
forstår man den samhørigheten som norske op-
pdagere som Roald Amundsen og Fridtjof Nan-
sen følte med havet. Og inne ved land – mens 
man ser bolverket på Tromsø havn speile seg i 
det stille vannet – kan man fornemme hvor 
hjemlige de beskyttende fjellene er. I denne 
sjøfarts nasjonen er nesten alle tospråklige. De 
snakker både  verdens og havets språk.

Stort sett overalt er det fremdeles noe nær-
mest høytidelig over ankomsten av Hurtigruten. 
Den bestemmer døgnrytmen i de mest avsides 
havnene. Klokken er kanskje 3 om morgenen, 
men ikke desto mindre står folk og venter på at 

skipet skal legge til i de lange skyggene fra mid-
nattsolen. Noen er der fordi de jobber i pakk-
husene på havnen. Andre har bare kommet for 
å se på noe som er verdt å se på. Selv i den mins-
te havnen kan man høyt oppe fra dekk se en del 
av den store norske flåten – fiskebåter, hurtig-
ferger, skip som betjener oljefeltene offshore, 
seilbåter fortøyd langs moloen, tank- og contai-
nerskip, prammer med opprenskingsutstyr 
midtskips, skinnende blanke speedbåter og re-
staurerte lystyachter av tre som vannet speiler 
seg i. Nå og da får man kanskje til og med øye 
på en klinkbygd innretning som minner om en 
mini- slepebåt, som er for liten og utslitt til å gå 
ut på  Norskehavet, men som likevel stevner ut 
– en innstilling som er kjennetegnende for hele 
denne forrevne, storslåtte kysten.  j

Over øya Flakstad maler  
 nordlyset med store penselstrøk 
på en fløyelssvart himmel, som  
er  overstrødd med stjerner.
orsolya haarberg 

Nesten alle er tospråklige og snakker både verdens og havets språk.



Et koøye i Engabreen 
rammer perfekt inn et 
fjell i nærheten.
orsolya haarberg



På Varangerhalvøya  
har erosjonen formet et 
helt landskap av  
avleirede  arabesker. 
orsolya haarberg



Det blikkstille vannet og 
 solnedgangen danner en 
malerisk bakgrunn for et 
furuskogholt på øya Sula – 
en av mange vakre, tynt 
befolkede lokaliteter som er 
formet av isen og  havet og 
til sammen utgjør  Norges 
storslåtte kystlinje.
orsolya haarberg


