
Nordland — barwy norweskich nocy
— wystawa fotografii Bo¿eny i Waldemara Komorowskich w Muzeum Ziemi PAN

Nordland, region le¿¹cy w pó³nocnej czêœci œrodkowej

Norwegii, rozci¹ga siê wokó³ ko³a podbiegunowego —

320 km na pó³noc i 180 km na po³udnie. Nale¿¹ do niego:

stosunkowo w¹ski pas wybrze¿a Morza Norweskiego, dwa

wiêksze archipelagi — Lofoty i Vesteralen — oraz tysi¹ce

wysp i wysepek. Kraina ta jest prawdziw¹ bram¹ do Dale-

kiej Pó³nocy, krajobraz jest tu dziki i w przewa¿aj¹cej czêœ-

ci nie ska¿ony cywilizacj¹. Na powierzchni 38,3 tys. km2

mieszka zaledwie 240 tys. sta³ych mieszkañców.

Klimat, umiarkowany ch³odny, jest jak na tê szerokoœæ

geograficzn¹ zaskakuj¹co ciep³y, zw³aszcza latem. To za-

s³uga Pr¹du Zatokowego, przenosz¹cego masy wód oce-

anicznych od równika a¿ do pó³nocnych krañców Norwe-

gii. O ile jednak w lipcu temperatura w s³oneczny dzieñ nie

odbiega specjalnie od tego, co mo¿emy spotkaæ w Polsce,

to noce bywaj¹ ch³odne, czêsto mroŸne, a iloœæ opadów

znacznie przekracza znane nam standardy.

Osi¹ komunikacyjn¹, umo¿liwiaj¹c¹ dok³adne pozna-

nie Nordlandu, jest droga KV17, zwana Szlakiem Wybrze¿a.

Przebiega ona urwiskami nad samym morzem i udostêpnia

najciekawsze krajobrazowo miejsca. Poprowadzona w nie-

zwykle trudnym terenie, a¿ w szeœciu miejscach musia³a

byæ uzupe³niona przeprawami promowymi. Podró¿uj¹c ni¹,

warto odwiedziæ niektóre z wysp le¿¹cych w pobli¿u.

Wyspa Leka pokryta jest rudordzawymi, silnie znisz-
czonymi erozj¹ górami, przywodz¹cymi nieodparcie na
myœl ska³y amerykañskiego Dzikiego Zachodu.

Wyspa Donna oferuje kilka kapitalnych punktów wido-
kowych na zadziwiaj¹ce ska³y wysp Lovund i Tr¿na oraz
archipelag Her¸y.

Ukoronowaniem podró¿y przez Nordland jest pobyt na
Lofotach. Archipelag ten sk³ada siê z 5 du¿ych i wielu
mniejszych wysp. To, co tu zastajemy, najlepiej oddaje
okreœlenie Wysokie Tatry zalane morzem do wysokoœci
1000 m. Sceneria tej wysuniêtej daleko w g³¹b oceanu linii
wysp jest niesamowita i zaskakuj¹ca. Turkusowe zatoki,
bia³e jak œnieg pla¿e i strzeliste ska³y kojarz¹ siê bardziej
z wyspami Karaibów ni¿ z Dalek¹ Pó³noc¹.

Ze wszystkich atrakcji, które mo¿e zaoferowaæ Nor-
dland, jedna jest dla fotografa najwa¿niejsza — œwiat³o
s³oneczne podczas letnich nocy. W czerwcu i lipcu s³oñce
albo w ogóle nie zachodzi, albo chowa siê pod horyzontem
tylko na dwie, trzy godziny. W obu przypadkach œwiat³o,
które mo¿na obserwowaæ i fotografowaæ, jest zupe³nie
wyj¹tkowe. Widok s³oñca poruszaj¹cego siê przez dwie
godziny równolegle do horyzontu i tu¿ nad nim pozostawia
niezatarte wra¿enie. Dodatkowo klimat dalekiego od cywi-
lizacji, morskiego wybrze¿a sprawia, ¿e powietrze jest nie-
zwykle czyste, a wiatr przegania po niebie chmury wszelkich
mo¿liwych typów i kszta³tów.

Honorowy patronat nad wystaw¹ objê³a Ambasada Nor-
wegii. Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji w Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie w dniach 4–30.04.2008 r. (w dni
powszednie od 900 do 1600, w niedziele od 1000 do 1600).

Bo¿ena Komorowska & Waldemar Komorowski
Serwis fotograficzny na str. 335
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Ryc. 2. Zatoka na wybrzeýu Mel¸y

Ryc. 1. W dwóch planach — widok przez fiord na wybrze¿u
Nesna. Wszystkie fot. B. i W. Komorowscy

Ryc. 3. Tæcza nad wyspà Her¸y
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Ryc. 5. Wybrze¿e Gildeskål

Ryc. 4. Fiord przecinajàcy wybrzeýe Lur¸y. Obie fot. B. i W. Komorowscy
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