
ØYLANDET handler om nordnorsk kystkultur, om dagligliv og immateriell kultur på øyene på 

Helgelandskysten. Minnene etter folket som har bodd der er bevart i det karrige landskapet, i 

bygninger, i ærfuglhus og fortellinger som avtrykk, spor etter levd liv. 

Boka tar utgangspunkt i landskapet og menneskene i Vegaøyan, Norges største skjærgård, et havland 

med tusenvis av øyer, holmer og skjær. I tekst og bilder formidler den en viktig og lite kjent historie 

om de som tidligere levde og arbeidet i dunvær og fiskevær – og om de som fremdeles har sitt virke 

der. Gjennom et kor av stemmer formidler øyværingene fortellingen om å ha havet som matfat og 

dyrefôr og om å utnytte den karrige jorda. Her er historien om ærfuglen og kvinnene og om 

fiskerbonden som ikke ville gi seg, men som fortsetter å ta vare på verdiene i det vakre landskapet 

langs den ekstremt værharde kysten. Et øyrike som har fått Unescos status som verdensarv på grunn 

av sine enestående verdier som kulturlandskap 

Om forfatteren – Inga Elisabeth Næss er skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun har blant annet 

skrevet biografier om billedveversken Hannah Ryggen og billedkunstneren Bjarne Ness. I flere 

romaner og fagbøker har hun hentet handling og tematikk fra Helgelandskysten og spesielt fra Vega, 

der hun har arbeidet med verdensarv og etablert ærfuglmuseet Ehuset. Les mer om henne her: 

http://www.forfatterkatalogen.no/author/507-naess__inga_elisabeth 

Gjennom mange år har hun også samlet stoff om livet til øyværingene i Norges største skjærgård. 

Hennes tekst og et enestående fotomateriale gjør Øylandet til et viktig verk om nordnorsk kystkultur 

som vil kunne interessere lesere i hele Kyst-Norge. Fotomaterialet består av et stort utvalg bilder 

forfatteren har fått tilgang til fra øyfolkets egne album, her er bilder hun har tatt gjennom åttier i 

øyværene og spektakulære panoramabilder av filmfotograf Helge Haukeland. Boka har en tematisk 

del som forteller om natur, kultur og historie, og en del som tar leserne med på en reise mellom 

øyværene.     
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