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Första gången Else-Maj Johansson målade ett lofotskt landskap var 1957, en bild från Svolvær,
valfångsthamnen, centralorten i Vestfjorden, ungefär halvvägs mellan Narvik och Lofotodden. Det är ett

ungdomsverk, av en tjugotvååring, nyss anländ, i sig en fin bild. Och den är intressant som dokumentation av
ett första möte med detta nordliga landskap. Målningen visar ett gytter av hus och rorbuer, sammanträngda på
typiskt vis, en brokighet av gavlar och tak. Rönnbärsträden invid husen är röda, höstfärgade. Där finns båtar,
torkställningar för fisk, ledningsstolpar, allt trängs i bildens branta perspektiv - ett karakteristiskt fiskeläge

som de ter sig inte bara längs norska kusten. Men två saker saknas nästan helt på bilden: havet och fjällen, det
som mer än något annat konstituerar Lofoten. Vattnet som syns på bilden är ett trängt sund bara, nästan som

en kanal, och fjällen som tar vid där samhället upphör är knappt ens antydda.

lofoten norway norge mittnorge visitnorway visitnordlys 3427 Likes 135 Comments iiris celine . Elsker
Lofoten av hele mitt hjerte.

Mellan Husen Bilder Från Lofoten

Lofoten has a strong connection to the Viking Age and at Lofoten Viking Museum you can experience the
Viking Age as it really was. The Lofoten Islands are draped across the turbulent waters of the Norwegian Sea
far above the Arctic Circle. Lofotenturistsenter ligger mitt i Lofoten med idyllisk beliggenhet. Shop the best
selection of mens mittens at Backcountry.com where youll find premium outdoor gear and clothing and
experts to guide you through selection. I løpet av førti år har hun med stor integritet studert og tolket

landskapet i Lofoten g jennom malerier litografier og tegninger . Avisa Ryfylke. Black rocks white snow and
azure water makes for excellent landscape photos. Please note our gloves are designed to fit snuggly to give
you the best camera feel without compromising on warmth.If you prefer a looser fit please consider to go a
size up. Mitt Vesterålen. Arctic sunset in. Entire homeapt for 135. Leknes is 21 miles from Lofoten so the
actual climate in Lofoten can vary a bit. Jeg er glad i fartsfylte aktiviteter som surfing snowboard båtturer.

Dont let her sleek little profile fool you. MITT LOFOTEN .
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