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NO
Naturen på Magerøya er, som all natur, sårbar. Naturen er oss menneske i en annen form. I vestlig
tankegang er vi eiere, og har rett til å utnytte naturen. I samisk religion heter det at naturen/jorda
eier oss.
Vi bor på en steinklode. Stein er rundt oss fra vi er født. I barnelek blir steinen lett en båt, et fly, et
slott, en venn, et bord eller en fin plass å sitte på, eller vegg å lene seg til. Vi finner vår stein der vi
ferdes.
Visuelt likner stein på menneske. Steinen kan være glatt og se ut som barnehud, steinen kan være
i folder som huden på et gammelt menneske, og steinen kan ha form som menneskefigurer. Stein
er noe du kan holde rundt, ligge på, løfte opp, være nær. Når sola skinner blir steinen varm, og
steinen er flott å se på gjennom is. Stein i landskapet fasinerer oss, tiltrekker oss, skaper ro inni
oss. Landskap der det meste er stein, gir følelsen av at vi er så nær vi kan komme eksistensen vår;
kloden av stein som bærer oss frem og tilbake generasjon etter generasjon til vi, menneskeheten,
blir forent med den igjen.

EN
The nature on Magerøya is, like all nature, vulnerable. Nature is us humans in another form. In the
western world we are owners, and have the right to exploit nature. In Sami religion it is said that
nature/earth owns us.
We live on a rock globe. Stone has been around us since we were born. In children’s play, the stone
easily becomes a boat, a plane, a castle, a friend, a table or a nice place to sit on, or a wall to lean
on. We find our stone where we travel.
Visually, stone resembles human. The stone can be smooth and look like baby skin, the stone can
be in folds like the skin of an old human, and the stone can have the shape of human figures.
Stone is something you can hold around, lie on, lift up, be close to. When the sun shines, the stone
gets hot, and the stone is great to look at through ice. Stone in the landscape fascinates us, attracts
us, creates calm inside us. Landscapes where most are stone, give the feeling that we are as close
as we can get to our existence; The globe of stone that carries us back and forth generation after
generation until we, humanity, are reunited with it.

Gentle touch/varsom berøring er landkunst* som varer i 10 år.
Kunsten utgjør en sti, med 12 merker, marmorplater med inngraverte tegninger av stein, som
fører til et sted bestående av dolomittmarmor, hvor en skiferstein og en identisk “tvillingstein” er
plassert. Kunsten er ment som en motpol til de store sporene som settes i naturen i Finnmark og i
resten av landet; veier, gruveavfall i sjøen, vindmøller, gigantiske el-master, fiskeoppdrettsanlegg,
plast etc. Kunsten er en varsom berøring med medbrakt stein til et steinlandskap. Kunstnerne
håper verkets ide og fysiske tilstedeværelse vil glede mange, og verne området mot ødeleggende
inngrep.

Gentle touch/Varsom berøring is a landart * project that lasts for 10 years.
The art forms a path, with 12 marks, marble slabs with engraved drawings of stone, which leads
to a place consisting of dolomite marble, where a slate stone and an identical ”twin stone” are
placed. The art is intended as a counterpoint to the great tracks that are left in nature in Finnmark
and in the rest of the country; roads, mining waste in the sea, wind turbines, giant electric masts,
fish farms, plastic, etc. The art is a gentle touch with brought stone to a stone landscape. The
artists hope the work’s idea and physical presence will delight many, and protect the area from
destructive interventions.

Gentle touch/Varsom berøring er et samarbeid mellom billedkunstnerne Gunn Harbitz og Sigfrid
Hernes.

Gentle touch/Varsom berøring is a collaboration between the visual artists Gunn Harbitz and
Sigfrid Hernes.

*Landkunst (Land art) er betegnelse på en retning i moderne billedkunst som gjorde seg
gjeldende fra slutten av 60-årene. Det er kunst som skapes av kunstnere, ute i naturen. Kunsten har
begrenset varighet. Et annet ord for landkunst er stedskunst. Et viktig aspekt ved slike kunstverk
er at kunsten blir utsatt for vær og vind og at prosessen blir dokumentert i form av fotografi og
omtale. (kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia)

* Land art is a term for a direction in modern visual art that took hold from the late 60s. It is art
created by artists, out in nature. The art has a limited duration. An important aspect of such works
of art is that the art is exposed to weather and wind and that the process is documented in the
form of photography and publicity. (sources: Store Norske Leksikon, Wikipedia)
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NO
Magerøyas geologi er makeløs. På denne kontinentets nordligste utpost finnes alle hovedtyper av
bergarter, de sedimentære, de magmatiske og de metamorfe (omdannede).
Samtidig gjør den sparsomme vegetasjon at geologien er lett tilgjengelig og godt synlig. Magerøya
bærer stort preg av den kaledonske foldningen som dannet de fleste av Norges fjell.
Det er fem tydelige folder på denne lille øy. I forbindelse med foldningene er det oppstått flere
sprekker i berggrunnen.
Sprekker som trenger inn mellom lagene i skifer og sandstein eller forserer seg gjennom kompakte
dybdebergarter. Disse sprekkene er for det meste fylt ut av lyse kvartsrike bergarter,
men noen steder også av karbonatrike bergarter som dolomittmarmor. Fjelltoppene på Duken er en
slik stor intrusjon av dolomittmarmor.

EN
The geology of the small island of Magerøya is remarkably diverse and comprises all the three main
rock types: sedimentary, magmatic and metamorphic rocks.
The island’s lack of high vegetation also helps to make its geological riches accessible and highly
visible.
Most Norwegian mountain formations were created by the Caledonian orogeny, which had a major
impact on Magerøya as well.
Five distinct rock folds on Magerøya originated in the Caledonean orogeny. Along with the folding,
several cracks have emerged between layers in sand stones and shales,
or have penetrated compact magmatic rocks. Such cracks mostly filled up with silicate-rich rock
types, but also in places by carbonate-rich rock types such as the dolomite marble.
The distinct mountain tops of Duken are made up of a large influx of dolomite marble.
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Rødlistede planter – Purpurkarse og Dvergarve
På og rundt Duksfjellet er det registrert to rødlistede plantearter. Purpurkarse har her sitt eneste
kjente voksested i Europa. For begge arter gjelder at de er spesialiserte til å vokse i kalkgrus, og
begge er arktiske arter.
Begge arter er fredede og enhver form for beskadigelse er forbudt.
Vil man bevege seg i området må man være varsom overfor vegetasjonen generelt og disse to
planter spesielt.
Derfor anmodes besøkende om å behandle naturen med respekt, og eksempelvis

EN
On and around the Duken mountain we find two protected plant species: the Purplish Braya and
Low Sandworts.
It is the only known European habitat of the Purplish Braya. Both plants are highly specialized Arctic
species that thrive on calcium-rich gravel.
They are protected by law, and any kind of interference with them is prohibited.
Visitors to the area need to be heedful of the vegetation in general and these two flowers in
particular.
Therefore, they are kindly requested to treat the surroundings with respect and

• Følg merket sti
• Gå i små grupper
• Ikke slå leir i området
• Ikke lage bål
• Ikke plukke blomster, gress eller stein
• Ikke medbringe hunder
• Ikke forsøple

• Stick to the marked path
• Walk in small groups
• Avoid camping
• Avoid open fire
• Not to pick flowers, grasses nor rocks
• Not to take dogs with them
• Not to leave any litter behind

For mer informasjon om
prosjektet/ More information
about the project:
scan the qr-code

Støttet av:
Purpurkarse, (en. Purblish Braya) Braya glabella ssp.
Purpurasens – Foto: Store Norske Leksikon

Dvergarve, (en. Low Sandworts) Arenia humifusa –
Foto: Bård Haugsrud, Floragutt.comipsum
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