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lnledande bildhiindelse 

For att kunna formedla nagra av de erfaren
heter jag under arens !opp samlat som pro
fessionell natur-· och djurfotograf tror jag 
det ar Jampligt att bi:irja med en bildhandelse 
fran de oar, Galapagosi:iarna, dar unge fors
karen Charles Darwin kom pa losningen av 
mysteriet ri:irande arternas uppkomst. Hans 
tearier hade som konkret utgangspunkt stµ
diet av en grupp oansenliga finkar, som 
under hard konkurrens om naringstillgangen 
utvecklats i olika riktningar. I forsta hand 
hade nabbarna anpassats till olika naringsval. 
En del finkar var fri:iatare, andra hade insek -
ter pa d.ietlistan. En hel del hade specialiserat 
sig pa att suga blod ur andra faglars, t. ex. 
sulornas, stjartpennfasten. 
En av Darwin-finkarna forsi:ikte leva som 
hackspett, utan att vara utrustad med en 
sadan specialnabb. For att klara sig pa den 
svaratkornliga kosten, insekter och Jarver 
under tradens bark och i haligheter, kom 
fageln pa att anvanda ett redskap. Med en 
Jang kaktustagg eller annat spetsigt foremal i 
nabben bearbetade den duktige finken de 
haligheter som gi:imde feta Jarver och lycka
des peta fram dem ur gi:imslet. 
Hur kommer man med kameran at att skild
ra denna en av de unikaste foreteelser i djur
riket? 
Hur fa hackspettfinken att infor kameran ge 
en ogenerad uppvisning i anvandandet av 
redskap? 
Mr. Graffen pa Santa Cruz hade sett "pinne
spurven" manga ganger pa sin buskiga farm, 
men varken han eller nagra andra av i:iarnas 
innevanare hade nagonsin iakttagit fagelns 
markliga naringssi:ik. 
Under tva reportageresor om sammanlagt 
sex manader i den saregna i:ivarlden samlade 
jag information om fagelns beteendemi:inster, 
sangliga framtradanden, hackningsperiod, 
favoriserad biotop. Till slut hittade jag till
sammans med en intresserad assistent fran 
oarna ett par som var invecklade i hacknings
bestyr. De var flitiga bobyggare, honan Jade 
agg och ruvade medan hanen satt i tradtop
parna intill och sjong for sin tillbedda. Eller 
forklarade sitt revirs granser for andra fink
hanar av samma art. Han duellerade ofta 
med en granne langre bort i skogen. 
Hackspettfinken fick i fortsattningen finna 
sig i att varje morgen bli sti:ird av fotografen 

och assistenten, som passerade med yxa pa 
lagom avstand och strax darefter bi:irjade 
hugga och banka i nagra murkna tradstam
mar. Varje besi:ik omfattade bara nagon 
kvarts timme, och var gang lamnade sallska
pet kvar atminstone en fet Jarv inom synhall 
for en nyfiken fagel. 
Kontakten var knuten efter bara tre morg
nars besi:ik. Innan fotografen hann lamna 
avverkningsplatsen den fjarde morgonen satt 
hackspettfinken i en buske alldeles intill. Pa 
den femte slog fageln forvantansfullt till me
dan fotografen fanns pa plats. Sa gjorde vi 
ett dygns uppehall i inmatningsmani:ivern, 
och morgonen darefter var var van hungrig. 
Men den morgonen serverades inte larverna 
oppet. De visades knappt skonjbara i haler 
i den ruttna stammen. Han fick sjalv grava 
fram dem, sedan vi avlagsnat ass. Var till
tankta modell var innan tionde dygnet helt 
fortrogen med bildmannen och hans instru
ment. 
Efter tva dygns bortovaro atervande vi med 
Hasselblad 500EL och pamonterat Sonnar 
250 mm objektiv. Vi placerade stativet sa 
nara de murkna stammarna som objektivet 
tillat, forbattrade kamouflaget, jobbade med 
yxan och petade ner nagra lockande vita Jar
ver i lagom svartillgangliga och djupa hal i 
den murkna stam som inte bearbetats med 
yxan. Till finesserna horde en serie Janga 
fina kaktustaggar och spetsiga stickor, utpla
cerade inom demonstrativt rackhall fran de 
Jockande haligheterna. Min assistent vandra
de sjungande och visslande tillbaka langs den 
stig som fageln vant sig vid att vi anvande. 
Inom tva timmar hade kameran i gratt 
morgonljus exponerat 24 rutor Ektachrome 
HS av en hapnadsvackande liten konstnar, 
som energiskt jobbat med sina kaktustaggar 
for att komma at lackerheterna. Det var 
omojligt att spara nagon som helst misstank
samhet mot vare sig fotografen eller kamera
slutarens Jjudsensationer, vilket kanske far 
tillskrivas det faktum att djur och faglar pa 
Galapagosi:iarna aldrig haft nagra fiender 
av betydelse innan manniskan invaderade 
i:igruppen. Och an idag ar besi:ik av manni
skor inte sa vanliga i terrang som Jigger vid 
sidan av de fa upptrampade stigarna. 
Min van "hackspettsfinken" fi:irsvann. Tro
ligen atervande han totalt utmattad till bore
viret. Med sakerhet var han ocksa proppmatt 



efter det framgangsrika arbetet med sina 
redskap, och inte en enda fli:ijtande ton hor
des under mitt atertag genom snaren. 
Till fotografens totala framgang horde att 
filmkameran nagra dygn senare bland annal 
registrerade en obruten filmsekvens pa en 
olidligt energisk hackspettfink med lang kak
tustagg, som efter drygt 2 1 /2 min. antligen 
kunde lagga stickan under ena foten och 
med nabben dra fram en stor, fet larv. Efter 
nagra sadana andlost spannande upplevelser 
var ocksa fotografen bade utmattad och 
lyckorusig. 
Kanske kan bade den djurfotograferande 
amati:iren och yrkesmannen med djurfoto
grafi som specialitet dra en del lardomar av 
den har lilla bildberattelsen ... 

Vilka krav stalls pa en djurfotograf? 
Den som har latt att fa kontakt med med
manniskor har storre forutsattningar att ta 
meningsfulla portratt an den aldrig sa skick
lige kamerateknikern. 
Den kameraman som har snabb reaktions
forrnaga och medfodd intuition har ocksa 
storre forutsattningar att fa slagkraftiga 
sportbilder an en aldrig sa initierad sport
fantast. 
For att na framgang i kamerajakten pa djur 
maste utovaren vara utrustad med nagra 
egenskaper uti:iver de genomsnittliga eller 
uppova eller trana fram dolda anlag. 
Om man i forsta hand vill rikta kameran mot 
faglar ar chanserna att lyckas sti:irst, om man 
samtidigt ar skicklig ornitolog, det vill saga 
energisk fagelskadare med snabb uppfattning 
av faglars olika sma egenheter och monster 
- lyhord for deras satt att uttrycka sig, vil
ket den har som fotts med musikora.

Omslagsbild: Sven Gillsiiter 

Mesallians mellan en macaroni- och klipp
hopparpingvin pa Falklandsoarna. Den miss
tiinksamhet som flockfaglar visar iir av hogst 
overgaende art om fotografen upptriider still
samt. I kviillens sista so/strafe har det hiir 
paret fotograferats med Hasselblad 500C, 
Sonnar 150 mm, 1/125 sek., bl. 4. 

flildser;en t .h. Sven Gillsiiter 

Galapagosoarnas hackspettfink. H asselblad 
500ELl70, Sonnar 250 mm, JI 125 sek., bl. 11. 
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Foto: Andre Fatras 

Dopping med nykliickt unge 
redo alt dyka bort fran boet. 
Fotografen maste exakt veta 
kliickningsdagen for att fa en 
sadan bild.Sa fort ungen kru
pit ur iigget och torkat for
svinner den fran bokanten. 
Vid fara tar foriildern sina 
ungar under vingarna och dy
ker Hasselblad 500C Son
nar 250 mm fran vasskoja. 

Den fotografiskt intresserade som fatt djur 
pa hjarnan bar ett enormt forspning, om ban 
eller hon samtidigt ar kunnig biolog, och an 
storre om vederborande ar lite bevandrad i 
etologi1 och/eller ekologi2

. Ju mer man i for
vag kan om det djur man kan vantas fanga 
in i kameran, desto troligare att skottet blir 
bra. 
Har man inte ett uppovat sinne for det bild-
massiga linjer och ljussattning, farger och 
miljo kan en aldrig sa dyrbar utrustning 

1 L3ran om djurens beteendemOnster. 
2 L3ran om organismens fOrhillande till sin miljO. 
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inte hjalpa sin agare till battre bilder. Och pa 
djurbilder bor man ha ratt att sfalla samma 
krav som pa vanlig fotografi. Anstrangning
arna och den talamodsfyllda spakning som 
ofta ligger bakom unika bilder ska inte be
l1ova framhavas som argument for att gora 
bilden battre, vilket tyvarr ar mycket vanligt. 
Av utovaren fordras stor ansvarskansla och 
utomordentligt gott omdome, utover de egen
skaper som namnts ovan. Naturfotografen 
har aldrig varit orsak till lika manga trage
dier ute i markerna som jagaren och aggsam
laren men upphov till tillrackligt manga for 
att en brasklapp ska ha sitt berattigande i 
detta sammanhang. 
Det ar inte fange sedan den hogsta lyckan for 
en naturfotograf representerades av ett bo
fynd av en sallsynt fagelart.Fotografen skyn
dade sig att "sfada opp" kring fyndplatsen, 
alltsa rensa undan hindrande kvistar eller 
grasstran, klippa av grenar for att ljuset 
skulle na fram till de bfankande aggen och 
bygga ett gomsle eller resa sitt gluggforsedda 
talt pa fampligt avstand. 
Triumfen bestod i en bild av den ytterst 
missfanksamma fageln, som tittar in i objek
tivet, och de fyra aggen inom den cirkelrunda 
bobalen. Eller ocksa en bild av en harsande 
kull ungar, som genom fotografens obefank
samma stadning fatt alltfor starkt och kanske 
varmt ljus in i sitt tidigare sa valskuggade bo. 
Med hundraprocentig sakerhet slutade denna 
fotografiska bragd med katastrof. For fagel-

familjen. Minst en nyfiken kraka hade iakt
tagit fotografens forehavanden, och sedan 
han val famnat platsen och naturligtvis glomt 
att dra for skyddsridan igen forvand.lades 
scenen till en dramatisk avrattning. 
Det finns sakert fortfarande manga intres
santa och pedagogiska bilder att hamta fran 
omradet kring boreviret, men bofotografe
ring kraver osvikligt omdome och goda bio
logiska kunskaper. Jag tycker rent av att den 
typen av fotografi skall forbehallas natur
vardsrutinerade fotografer, vetenskapligt ut
bildade och forskare, personer vilkas studier 
och forskningsresultat kan vara av betydelse 
for en arts bestand. Vi har inte langre rad att 
riskera en kull kungsornar eller berguvar for 
en sensationsjagande naturfotografs skull. 
Idag sfaller vi dessutom andra krav pa fagel
bilden. Zoologiska avbildningar vid bokan
ten ar inte langre vare sigunika eller tillrackligt 
spannande, inte heller sa efterfragade. Foto
grafen och bildbetraktaren har ytterligare ett 
krav pa djurbilden - den skall vara bildmas
sig for att bli ihagkommen ocksa i morgon. 
Man bor forsoka fanga in de fina fagelbil
derna i flykten. Man bor exponera dem vid 
naringssokandet.Man bor forsoka fanga dem 
under dansuppvisningar och vid parningsspel. 
Dar kommer nu kunskaperna om respektive 
fagelarts beteendemonster val till pass. Och 
fotografen kan inte fangre sfamplas som en 
markernas marodor. 
Det ar svart, for att inte saga omojligt, att 
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uppstalla nagra generella regler for hur man 
skall ga tillvaga for att overlista sina motiv. 
Men det finns nagra knep, som i de flesta fall 
visat sig vara palitliga, atminstone nar det 
galler fyrfota djur. Har man genom spaning, 
sparning eller andra tecken lyckats upptacka 
ett djur i kikaren och vill komma inom skott
hall med kameran utan att upptackas, ar en 
av de forsta atgarderna att valja anfallsvag i 
samarbete med vinden. Man bor med andra 
ord undvika att det tilltankta motivet far 
vittring av revirets nye gast. 
Storsta chansen att komma nara utan att bli 
avslojad ar att forflytta sig nar djuret sjalvt 
foretar sig nagot, ar upptaget av bete, kor 
ner huvudet i asets inre, graver efter nagot 
byte. 
Snart har man fart sig och stelnar i rorelserna 
sa fort djuret framfor en overblickar situa
tionen. En gyllene regel ar ocksa att undvika 
sammanstotningar med blicken. Se forbi, se 
ner eller latsas vara upptagen. Och ar man 
upptackt galler det verkligen att gora varje 
liten rorelse med sa sma gester som mojligt, 
och i sa langsamt tempo att varje forandring 
hinner inregistreras utan panik. 
Efter att vid ett tillfalle ha lyckats med en hel 
rulle av en kronhjort och hans harem under 
brunsttiden sjonk jag ner bakom en rotvalk 
av bok, for att sa makligt och omarkligt som 
mojligt byta film i magasinet. Innan jag vri
dit fram till ruta nummer ett i den nya rullen 
kande jag varm andedrakt bakom orat. 

_,_._ 

( ) 

Kronhjortens nyfikenhet hade inte statt att 
hejda. Han kom for att fa bekraftat om jag 
var farlig konkurrent i hans harem eller inte. 
Jag rorde mig inte, sag bara en klov. Efter 
nagra andlosa minuter gick han tillbaka till 
sina hindar, flocken avfagsnade sig, utan 
radsla. 
Halsbandspeccarin pa Barro Colorado och 
tvattbjornarna i Everglades har betett sig pa 
samma satt. Den oerhort skygga flocken av 
vita bergsfar i Chugach Mountains i Alaska 
kunde inte hejda sin nyfikenhet nar en "dad" 
fotograf lag i deras vag i en ravin. De var 
overlistade och fat sig fangas in med ett fyr
tal exponeringar med Hasselblad, innan pani
ken spred sig i hjorden. 
Man skall alltsa forsoka dra till sig djuren -
inte jaga ivag dem. 
De fiesta djur ar dessutom vanebundna. Ra
ven gar samma runda dygn efter dygn. 
Radjuren foljer de upptrampade stigarna. 
Gravlingen har sin rutt ar efter ar. Man kan 
nastan stalla klockan efter fiskgjusens mor
gonjakt over vassarna och vikarna. 
Och precis klockan 12.05 varje dag gled 
den peruanska kondoren forbi en okenartad 
udde mellan Pan American Highway och 
Stilla Havet. Det medforde att jag fick bilder 
av majestatet bade ovanifran och underifran. 
Efter nagra dagars foljsam jakt hade han lett 
mig fram till det bergsparti, dar bade han 
och hans kollegor hall till, strax soder om 
Pisco i sodra Peru. 



Djuren inpa livet 
- Kan du saga mig hur jag ska komma at
att fa nagra bilder pa var radjursfamilj, som
stryker kring tradgarden?
- Ar efter ar har vi haft algar i skogen
kring vart sommarsfalle och jag tror att de
uppfattar oss som mycket ofarliga. Men hur
ska jag fa nagra kameraskott pa dem? Maste
jag ha ett sant dar kanonror till teleobjektiv?
Och gar de inte till anfall?
- Harnedanfor, strax intill bryggan, har vi
varje ar samma doppingar, men annu har jag
inte lyckats fa en enda anstandig bild av dem.
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Foto: Bertil Pettersson 

Det skandinaviska storviltet, 
ii/gen, har anpassat sig till 
kulturlandskapet men for att 
i riitt miljo fanga den i bild 
f ordras god kiinnedom om 
vanor och beteende, vilket 
giiller all djurfotografi.Hjort
djuren anviinder sig av spe
ciella viixlar, stigar, och de iir 
ofta priiglade pa ett visst re
vir. Tagen pa fri hand med 
H asselblad 500C, Tele-Tessar 
500 mm, 1 /250 sek., bl. 8. 
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Foto: Albert Lauw 

Det skjuts siikert tusentals 
bilder av flamingoflocken i

djurparker varje ar men det 
blir fa vars komposition gar 
aft man kommer ihrig bilden 
iiven i morgon. Genom att 
fotografen anviint Tele-Tes
sar 500 mm pa sin Hassel
blad 500C har det begriinsade 
skiirpedjupet gjort de tva till 
fristaende skulpturer mot en 
lugn fond. 

Anda maste de ha sitt bo nagonstans alldeles 
intill. De dyker bara jag visar mig med kame
ran. Kan du saga hur jag skall Jµra dem? 
Jag har ju sett fotografer visa opp de elegan
taste bilder av faglar som jag tror ar mycket 
skyggare an vart kara doppingpar Ge mig 
ett rad! 
Det har ar bara ett par av de hundratals 
fragor som hobbyfantaster fotoamatorer och 
yrkesman stallt under areas lopp. Jag vet in
te om mina tips lett till nagot resultat. 
Ar det egentligen sa markvardigt det dar med 
djurfotografi? 



Ar det inte helt enkelt en £raga om god och 
dyrbar utrustning? 
Ar det inte bara talamod som behovs? For 
det maste val mycket talamod och vantan 
till? Och obekvamt maste det vara? 
Hur kommer en vanlig fotografiskt intresse
rad naturentusiast at de har motiven? 
Det ar betydligt svarare att fotografera vilda 
djur och faglar i frihet an det ar att laborera 
med manniskor och tamdjur i naturmiljo. 
Man maste namligen veta sa mycket som 
mojligt om motivets psyke och beteende
monster. Nastan varje djur har nagot sinne 
mindre val utvecklat, och det galler att ut
nyttja den svagheten vid bildfangsten. Algen 
till exempel har fin nasa, goda horlurar men 
ser inte sa bra. 
En av forutsattningarna ar att komma pa 
fortrolig fot med djuren. De maste veta att 
kameramannen inte ar en ondsint varelse. 
Radjurens fortroende kan man vinna genom 
att mata in dem vid foderhacken, genom att 
alltid visa sig i samma klader och utan pa
trangande uppmarksamhet. 
Hur dyrbar utrustningen behaver bli beror i 
hog grad pa de krav man staller. Hasselblad
kameran kan ju inte sagas tillhora den billi
gaste kategorin av kameror, men man beha
ver till att borja med inte kopa hela systemet. 
Ett sa genomtankt system kan kompletteras 
ar efter ar. Men teleobjektiven under!attar 
forstas chanserna till lyckade djurbilder, och 
den utrustningen behaver inte avskrivas pa 
de forsta tio aren. 
Att vara utrustad med talamod baddar for 
framgang, det gar inte att komma ifran. 
Manga naturfotografer havdar ocksa att tur
momentet ar mycket vasentligt. Men det ar 
den skicklige och kunnige som har tur. Visst 
kan det kannas mycket obekvamt och olus
tigt emellanat, men i regel uppvags sadana 
plagor av alla de spannande upplevelser som 
ar forknippade med kamerajakten. Den blir 
aldrig handelselos. 
Det finns gott om traningslokaler for den 
blivande naturfotografen. Reaktionsforma
ga och snabbhet kan man uppova vid fagel
bordet eller fageldammen, och dar hamtar 
man ocksa erfarenheter betraffande maner 
och upptradande, artskillnader och de olika 
ljudens betydelse. Provar sig fram genom 
olika tekniker - skarpa och rorelseoskarpa, 
olika filmsorters fargatergivning och teck-
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ning. Till de snara faltiakttagelserna hor att 
djuren snart nog vanjer sig vid manniskan 
och !ar sig hur langt hon brukar ga. 
I Everglades Nationalpark i allra sydligaste 
Florida har bade faglar, alligatorer, fiskar 
och ormar anpassat sig till manniskans tramp 
pa plankgangarna genom sumpomradena sa 
fullstandigt att de inte ids flytta sig. Men om 
nagon av en handelse lamnar den rackfor
sedda labyrinten forsvinner djuren genast ner 
i sina gomslen. 
Det ar ocksa uppenbart att i de delar av varl
den dar manniskan ar en. sallsynt gast, dar ar 
ocksa djuren oradda - ju farre rovdjur det 
finns inom en biotop, desto fortroligare fag
lar och djur. 
For att komma at sarskilt skygga men vane
bundna djur har den avancerade djurfoto
grafen nu mojlighet att dirigera sin Hassel
blad 500EL med magasin 70 via radio. 
Fotografen kan sjalv inta en position inom 
kikardistans och elirninerar darmed ett besva
rande vittringsmoment. 
Sadana inrattningar utvidgar motivkretsen, 
liksom arrangemang med fotocellutlosning, 
men fotografin forlorar enligt min mening 
lite grand av sin charm. Fotografen har hel
ler ingen mojlighet att komponera sin bild 
- bakgrunden ar helt given, djurets rorelse
schema kan inte fingranskas, mimiken far bli
som det blir.

Naturdag pa zoo eller i djurparken 
Tusentals stolta fader foser under veckoslu
ten sin farniljemedlemmar runt pa zoo eller 
langs stigarna i djurparken. Av dessa bar 
hundratals en kamera om halsen, mycket 
ofta en Hasselbladkamera plus en bukig till
behorsvaska over axeln. 
Kameran far emellertid alltfor sallan visa 
vad den gar for, trots overflod pa trevliga 
motiv. 
Orsaken ar kanske otranat bildoga, langsam 
fotoreaktion, oforetagsamhet eller halvhjar
tade foresatser redan £ran borjan. 
- Idag ska kameran spinna.
Man kan med skarpt kamerasinne skapa
manga sma konstverk av den ofta betagande
kombinationen barn/djur, och som ange
namt alternativ till ensamjagandet !angs na
turstigen - i sparsnon, i fagelkarret -
skanker den har grenen av djurfoto gladje
at alla familjemedlemmarna. Alla kanner sig
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Bildserien t. v.: Frantz Hartmann 

Den flitige och konstniirlige 
viivarfinken iir alldeles for 
upptagen med bobyggandet 
for alt bry sig om en niir
gangen fotograf. Bildserien 
fran Ost-Afrika har tagits 
med H asselblad 500EL, Tele
Tessar 500 mm med mellan
ring 55 och under goda ljus
forhallanden som medgett 
nedbliindning. 
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som medverkande, men fotografen maste be
harska sin kamera med sakra grepp, och med 
sa fa arrangemang som mojligt. Inga till
kranglade uppstallningar! 
En farniljefar med lite erfarenhet fran barn
boksproduktion i den har miljon kanske kan 
fa lamna en knippa tips infor nasta rond pa 
zoo? 
Satt farg pa ungarna! Inte brokiga farger, 
utan i harmonisk fargskala. 
Var med bland de forsta pa morgonen ge
nom vandkorsen! Dels ar det da ingen trang
sel kring inhagnaderna, dels ar djuren alltid 
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mest aktiva pa morgonen - liksom ute i fria 
faltet. 
Barnen bor fa utgora staffagefigurer, liven 
om de genom teleobjektivets ringa skarpe
djup bara blir oskarpa konturer i ytterkant 
pa bilden. Ett par ludna fargklickar i ett horn 
av diapositivet. Bilden kan bli mera span
nande med ett par hander som sticker fram, 
genom kontakten med en toppluva. Ett par 
suddiga profiler kan rama in flocken av 
lamadjur som tigger godsaker. Varianter 
finns i oandlighet. Men lustbetonat maste det 
vara. Och talamod och tid - stressbefriat. 

Foto t.h.: Sven Gil/sii.ter 

Bergsfar i Chugach Moun
tains,Alaska.De mycket vak
samma och skygga djuren 
haller under sommaren till 
kring de oversta bergstop
parna.Frihandstagning i dys
tert kviillsljus men med en 
plotslig solstrale som drev 
fram over fiiillet som en spot
light. Hasselblad 500C, Tele
Tessar 500 mm, J /60 sek., 
bl. 8. 
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6dsla med den trots allt ratt billiga filmen. 
Till slut sitter bilden dar. 
I de moderna djurparkerna ar det inga sva
righeter att komponera bilder utan storande 
bakgrunder. Jarngallrens tid ar snart helt 
forbi, de har ersatts av vattengravar och 
planteringar. Betongbunkern ar ocksa sa gott 
som forsvunnen eller bortvillad genom miljo
arrangemang. Och kan man inte inringa 
motivet med naturtrogen miljo, bor man 
koncentrera sig pa narskott. Morgonen bju
der den som vantar pa komiska ansikten och 
uttryck, dramatiska handelser och uppmjuk
ningsjakter, sentimentala scener och matar
bilder. 
Med dagens snabba fargfilmer och an snab
bare svartvita material ar det inte svart att 
arbeta pa fri hand, ocksa med extremare 
teleobjektiv. Till och med 500 mm-objektivet 
gar bra att krama av pa fri hand pa 1 /60-dels 
sekund, med lite andningstraning och tillfal
ligt stod. 
Slapp in barnen i Barnens Zoo, men forsi:ik 
inte forcera fram nagra bilder. Inga provoce
rande poser tillsammans med djur av typen 
"barn med bastant kramgrepp kring den 
arma killingen". Djuren i hagen maste fa 
chansen att bekanta sig med de nyanlanda 
gasterna. Och vi vuxna bi:ir inte fi:irsoka hjal
pa till. I det fallet ar barn och djur lika. Om 
de far agera efter eget gottfinnande, forsvin
ner parternas osakerhet av sig sjalv, och de 
basta bilderna kommer ur den kamera som 
spejat och parerat pa lagom distans, fran den 
kameraman som verkat diskret och i det 
tysta. Som la.tit motiven fa tid pa sig till 
naturlig kontakt. 
Det ar alltid valgi:irande att betrakta en bild
svit tagen ur en och samma vinkel men som 
skildrar en mimisk handelse eller ett ri:irelse
schema, som till exempel isbji:irnarnas vatten
lek. Om slutartiden varit lite knappt tilltagen 
hi:ijer ri:irelseoskarpan bildintresset. - Bilden 
lever. 
Ingenting ar statiskt i en djurhage, dar var 
och en far spela sin egen roll utan inbland
ning och regi fran vuxna fotografer med 
bestamd uppfattning och komposition. De 
omedelbara bilderna far den fotograf som ar 
snabbast i uppfattningen - som reagerar 
foljsamt med sin kamera och skoter tekniken 
med reflexrorelser, sa som man mani:ivrerar 
vaxelspaken under bilkorningen. 

Pa safari 

Den djur- och naturintresserade fotografen 
- ivrig amati:ir eller yrkesman - utgi:ir en
prioriterad varelse i det nedsmutsade stress
samhallet. Kameran lockar honom ut i mar
kerna, ut pa vattnen, till friskare miljoer, till
frammande lander. Motivens svaratkomlig
het och speciella krav trappar ner tempot till
halsobringande lugn, darfor att det inte gar
att forcera fram bilden. Naturen later sig
inte regisseras.
Intresset for •naturfotografin fangar in fler
och fler anhangare, och med entusiasmen for
det levande i:ikar ocksa engagemanget for
naturvard, viltvard och milji:ivard. Det foto
grafiska dokumentet fungerar som vackar,
klocka - fotografen och hans bild blir
opinionsbildare. A ven i sma, lokala format.
Pastaendet ar inte gangbart bara bland lyx
eller overflodsnationernas hobbymassor. Det
ar giltigt ocksa for utvecklingslandernas
framtida satsning. Ostafrikas savanner hade
med sakerhet varit livlosa i dag, om inte de
nya staternas ledare insett att kamerasafaris
skulle komma att bli mer inkomstbringande
an jagarnas blodiga trofejakter. Nya natio
nalparker och naturreservat avsatts varje ar.
Naturvardslagarna blir strangare, licensjak
terna kontrollerade och tjuvskyttarna efter
halls med effektivare bevakning och kann
bara straff som foljd av overtradelser.
Fler och fler Land-Rovers fyllda med ofar
liga film- och fotoentusiaster rullar ut i lejon
landet, in bland elefanthjordarna, till giraf
fernas akaciaterrang eller till flodhastarnas
sumpmarker.
Hur skildrar man upplevelserna?
Vilken utrustning behaver kameramannen?
Det markliga ar att Afrikas saval stor- som
smavilt fart sig att bilen och <less last ar hogst
fredliga inslag i savannlivet. Bilderna tar
man genom terrangvagnens skjutbara fi:inster

Foto t.h.: Sven Gil/siiter 

Fortrolighet mellan barn och djur uppstar 
liitt om inte de vuxna liigger sig i och force
rar. Och liittast etableras kontakten om bar
net inget vet om riidsla eller fara. Bilden iir 
tagen i Kenya pa en djurhandlares gard diir 
den nyfangade giraff kalven gick omkring 
och formodligen liingtade efter siillskap.H as
selblad 500C, Sonnar 150 mm. 
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Foto: Sven Gil/siiter 

Elefanttjur pa kitsligt mor
gonhumor Det tidiga mor
gon- eller det sena kviillslju
set modellerar fram spanning 
eller dramatik i bilden. Det 
helgra ljuset iir oftast tack
sammare iin direkt sol. Fran 
fordonets skjutbara fonster 
behaver inte fotografen dar
ra pa handen inf or en till sy
nes at tackerande elef ant.Has
selblad 500C, Sonnar 250 mm. 

eller fran <less soltak, och nagon markvardi
gare utrustning for gott resultat behovs inte. 
En Hasselbladkamera med ett teleobjektiv 
med 150 mm eller annu hellre 250 mm 
brannvidd ar fullt tillrackligt. For lejonfloc
kens kalas pa en nyslagen thomso□gasell eller 
gnuhjordens marsch mot saftigare bete racker 
normalobjektivet mer an val till narbilder 
Rikligaste bildskorden hamtar man vid vat
tenhalet timmar□a innan sol□edgangen, ocll 
dar ar <let verkligen en stor fordel med 
reservmagasin eller annu hellre magasin 70 
till 500EL-kameran. Scenvaxlingarna sker 



1 

mycket snabbt, och filmbyte mitt i en span
nande sekvens skadar nervsystemet. Ar gui
den/ chaufforen en hygglig prick, stannar 
han kvar tills fargljuset tagit slut och later 
fotografen fortsatta tomma det svart/vita 
magasinet. Det kan bli hapnadsvackande 
skona bilder i kvallssfamningsljuset - och 
bilder med action. 
Det ar knappast radligt att lamna farkosten, 
om man inte ar rutinerad naturiakttagare och 
soabbt reagerar for varningsljud eller upp
flog. Den till synes fredliga terrangen kan 
overraska med panikslagna eller sfallda djur. 
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Foto: Sve11 Gillsiiter 

Giraffpar i vild flykt i Se
rengeti nationalpark, Tanza
nia. Om man efterstriivar att 
skildra fart och rorelse med 
sin bild maste man med Zang 
exponeringstid ha liirt sig be
hiirska tekniken med svepan
de kamera i samma hastighet 
som motivet och samtidigt 
halla koll pa avstandsinstiill
ningen. Hasselblad 500C, Te
le-Tessar 500mm,11125 sek .. 
bl.16. 
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Foto: Victor Hasselblad 

Saxniibbar Till denna fli
gelarts egenheter hor att de 
gor regelbundna rundor un
der niiringssokandet med ut
gangspunkt frcm en sandre
vel. Fotografen har fangat 
deras fly kt med H asselblad 
500EL och Tele-Tessar 500 
mm pa I /250 sek. med en li
ten sandplise som stod under 
friimre delen av det llinga 
handhlillna objektivet. 

Ormfaran far inte heller nonchaleras. loom 
nationalparkerna ar det forbjudet att avfags
na sig fran fordonet, och det ar val vii.rt att 
lyssna till viltvardarens tips och rad. 
Den verkligt ambitiose fotografen har sfapat 
med sig fageltaltet och kan under nagra tidi
ga morgontimmar i sitt skydd vid stranden 
rakna med rikt byte. Vid flamingosjoarna i 
Rift Valley passerar oandliga mangder faglar 
revy bade inhemska arter och flyttfaglar 
fran Europa, och de visar knappast nagon 
rnisstanksamhet mot det gluggforsedda scha
braket i papyrusstandet. De ar alldeles for 



.. 

engagerade av matsokandet, och givande be
teendestudier inregistreras av bade kamera 
och oga, for att nu inte namna alla ljudsen
sationer som traffar orat. Endast formid
dagssolens tilltagande hetta kan driva en ut 
ur gomslet, som innan tolvslaget forvandlats 
till en angande bastu. 
Om man fast pa sin safari grundligt och 
bfaddrat igenom den litteratur och de bilder
bocker, som finns pa biblioteket fran omra: 
det man tanker besoka, kommer man ocksa 
att fa ut mycket mer av sitt besok. Man 
upptacker snart att det blir lika spannande 
fotografiskt utbyte av en flock vavarfaglar 
som knapar med sina hangande bon i en lag
vaxande akacia som det blir av en nosorning, 
som star stilla och narsynt stirrar pa fordo
net med alla fotoentusiasterna. 
I det har tropiska samrnanhanget ar det vik
tigt att papeka nodvandigheten av kamera
och filmvard. Kameran bar aldrig fa ligga 
"naken" i bilen, eftersom det kan bli olidligt 
hett mitt pa dagen. Under torrtiden dammar 
det alldeles forskrackligt ute pa savannerna 
och det ar ytterst angelaget att skydda utrust
ningen och ha.Ha linsytorna sa valputsade 
som mojligt. Under regnperioden ar luftfuk
tigheten sa hog, att linsytorna utsatts for 
svampbelaggning, fungus, och kameraattiral
jerna i ovrigt har mycket fatt att mogla. For
slutningsbara plastpasar med en nave risgryn 
i en inre liten pase minskar riskerna for obe
hagliga overraskningar. Nattetid placeras pa
sarna och deras innehall i torkskapet eller 
garderoben, dar en glodlampa alltid lyser for 
att halla fukten borta. 
Dagens filmmaterial tal att utsattas for myc
ket skiftande klimatforhallanden, sa lange 
forpackningen ar obruten. Jag vill inte alls 
rekommendera forvaring i kylskap, eftersom 
det fatt uppstar kondens pa filmen nar den 
tas ut for anvandning. 
Daremot ar filmen, den svart/vita undanta
gen, betydligt kansligare for klimatpaverkan 
efter exponeringen. Det finns dock ingen 
orsak till panik, om den blir hyggligt forva
rad under ett par veckors tid. Lufttata pasar 
eller platburkar med silicagel eller risgryn 
och forvaring sa svalt som mojligt brukar 
ge tillracklig sakerhetsmarginal till dess att 
laddningen nar laboratoriet. Men skicka ivag 
de vardefulla rullarna sa snart flygforbindel
serna sa medger. 
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Kunskapskallor 
Kan man fara sig att bli naturentusiast och 
djurfotograf? 
Sakert. 
Det finns manga exempel pa stugsittare som 
ryckts ur bekvamlighetens slummer och bli
vit kamerahanterande friluftsmanniskor efter 
bara nagra timmars stimulerande och kun
nigt sallskap i levande natur. Det ar viktigt 
att bli introducerad pa ratt satt i frammande 
miljoer och bland individer, som sedan gene
rationer ar stamplade som farliga. 
Manga jagare har efter kontakt med kamera -
jakten for allt1d hangt ·sitt dodsbringande 
vapen pa kroken for souvenirer. Att nagon 
utvecklats fran kamerajagare till gevarsbara
re har jag daremot aldrig hart. 
Ett vaxande hobbyintresse medfor ocksa for
djupade studier i amnet. For egen del vill jag 
tillskriva det nyvaknade ungdomsintresset 
for naturfoto sadana forgrundsgestalter som 
den svenske men internationellt kande och 
omstridde naturvardaren, jagaren, forfatta
ren, fotografen, Bengt Berg, vars spannande 
aventyr i markerna med kamera, stativ och 
gomsle (samt gevar) var helt fascinerande. 
En av de backer som kom att fa avgorande 
betydelse for min hobbyinriktning var Flytt
fagelstrak, i vilken forfattaren/fotografen 
redan i inledningen beklagade att bildernas 
kvalitet inte alls motsvarade hans krav. For 
mig var de fantastiska. Jag ansag och insag 
att den typen av bilder skulle jag sjalv kunna 
astadkomma forst sa smaningom. Den inle
dande ursakten var ett tydligt tecken pa od
mjukhet infor uppgiften, vilket ar ett ganska 
typiskt drag for de fiesta naturskildrare. 
Efter den boken var jag an mer vaken for 
namnet Victor Hasselblad under fagelbilder
na i uppslagsverk och naturlarobocker. 

Djurfotografens utrustning 
I takt med de ekonomiska resurserna arbeta
de jag vidare med en tvaogd spegelreflexka
mera, som jamte sina utomordentliga egen
skaper hade en for djurfotografen betydande 
nackdel: den saknade mojligheter till objek
tivbyte. Visst kranglade man ett slag med en 
sorts tillsats med televerkan, men de fiesta 
faglar hann fa flygga ungar innan kameran 
var fardig for skott. Smabildskameror med 
skiftande telemojligheter och enogda spegel
reflexkameror med troga ridaslutare skram-
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de ivag villebradet nar materielen inte fun
gerade. Kameror med platformat 9 X 12 cm 
och Graflex med filmpack betraktades under 
kortare perioder som idealkameror. Nyheter 
ur fotokatalogerna testades alltefter rad och 
lagenhet. Men fa holl i det langa loppet. 
Nar varldssensationen Hasselblad slapptes ut 
pa marknaden ar 1948 var det helt naturligt 
for mig att ga over till det uppenbart geniala 
systemet, skapat av en fotograf med samma 
intresse for faglar och djur som jag sjalv, 
utarbetat och standigt forbattrat av en man 
som sjalv fortfarande ar en mycket road 
fagelfotograf av internationell klass: Victor 
Hasselblad. 
Basutrustningen for en avancerad naturfoto
graf anser jag foljaktligen bor besta av en 
Hasselblad 500C med normalobjektiv och 
installningshuv samt ett par extra magasin. 
Av objektivserien bor vaskan inte sakna Son
nar 150, Sonnar 250 och i axelvaskan det 
fantastiska Tele-Tessar 500 mm. Samtliga 
objektiv ar tillverkade av Carl Zeiss, Vast
tyskland och forsedda med Synchro-Compur 
slutare fran 1-1/500 sek. Den utrustningen 
kompletterades av ett par valkalibrerade ljus
matare, den ena forvarad i en fattatkomlig 
brostficka. Ljusvardet bor kollas vid varje 
riskfritt tillfalle. 
Att jag kommit att foredra den storre kame
ran och det storre formatet 6X6 cm i stallet 
for latthanterligare smabildskameror och 35 
mm film beror pa att scenvaxlingarna inom 
djurfotograferingen sker sa snabbt och sa 
oforberett, att det manga ganger ar svart att 
centrera motivet till negativformatets mitt. 
Motivet blir hangande i ena hornan. For att 
kunna dra upp den kanske bara kvadratcen
timeterstora bilden fordras verkligen att ori
ginalfilmen ar plan i kameran och att objek
tivet tecknar harskarpt ut i yttersta periferin. 
Den som gripits av djurfotografin maste 
vara medveten om att kunskaperna om 
kameran och dess funktioner, objektiven och 
dess prestanda, filmen och dess toleranser 
ska vara sa sjalvklara, att varje teknisk at
gard ar en reflex. Det gar inte att borja 
fumla med installningar nar krokodilen slar 
opp kaftarna nagra paddeltag framfor kano
ten. Da blir det ingen bild. 
Utover basutrustningen rymmer den tunga 
kameravaskan mellanringar och forsattslin
ser samt balgtillsats for narbilder av blom-

mor, insekter och naturdetaljer. Den enda 
artificiella ljuskallan ar en ringblixt. For 
ovrigt anser jag att man skall skildra natur 
och djur med den ljussattning som himlen 
bjuder. 
Ba verns nattarbete vid nordliga vattendrag 
ar inte langre hopplost oatkomligt. Snabb 
fargfilm och midnattssol gor att han inte kan 
avverka sina aspar utan en lurande fotograf 
i narheten. Sadana nattarbetare som fladder
moss, ugglor, opossum och nattaktiva koalas 
kraver naturligtvis elektronblixt. Och for att 
na korallrevets fargsprakande vii.rid, som 
annu i alltfor liten utstrackning upptackts av 
fotograferna, behovs ett undervattenshus for 
Hasselbladkameran. Den livfulla och mons
terrika kontinenten som ett korallrev utgor, 
upptacker man bast under ebb och utan 
annan specialutrustning an snorkel, ansikts
mask och ett par gummifenor for snabbare 
forflyttning. 
Som kompletterande utrustning for fagel
och djurfotografering bor ett kortbent och 
stadigt stativ inga, ett som tal vatten i olika 
renhetsstadier och salta, tal stotar, tal sump, 
tal lervalling och omild vard. 
Det gluggforsedda taltet ar obligatoriskt, 
bade vid fagelfotografering och for daggdjur 
vid till exempel ate!. Som norm for goms
lets storlek kan man utga fran en kvadrat
meters yta och cirka 180 cm hojd. Det bor 
vara sytt av stadigt material, som inte teck
nar fotografen i silhuett nar morgonljuset 
pressar pa och som framfor allt inte far 
fladdra for brisen. Tre sidor har objektiv
gluggar med dragsko cirka 40 cm ovan mark
ytan, medan en omgang gluggar med luckor 
Jigger cirka 110 cm over botten. Forslut
ningsbara titthal for kollationering tillkom
mer i efterhand. Fjarde och bakre sidan ar 
forsedd med sjalvhaftande ingangslucka av 
kardborrelastypen. 
Naturligtvis bor fotografen kamouflera sitt 
talt till osynlighet. Resultatet kan anses som 
sarskilt lyckat, om man sjalv har svart att 
hitta det. 
Med sarskilt sensibla motiv vantade framfor 
teleobjektivet ar det forstas en fordel om 
kameran ar blimpad, ljudisolerad, men av 
erfarenhet vet jag att man kommer mycket 
langt med forutlosning av spegeln och efter 
exponeringen en tyst minut (om motivet 
medger det) innan slutaren spannes och fil-



men matas fram. Det ar fa djur som flytt for 
ljudet av en exponerande Hasselbladkamera. 
Personligen tycker jag det ar fantastiskt 
spannande att sitta i ett gomsle att sitta 
osynlig och darfor slippa bli ansedd som 
fiende av djuren att sitta isolerad och 
insupa dafter, lyssna in ljud och avvakta for
spelet till den bild man dromt om och 
sedan kanske fa nagra exponeringar i klimax. 
Men samtidigt tycker jag det ar lika intres
sant och dramatiskt att oppet smyga med 
det ofarliga vapnet i falt att kanske ge
□om mer eller mindre i□stinktiva ha□dli□gar
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Foto: Sven Gillsiiter 

Alaskas jiittebrunbjorn star 
pa pass vid en iilv diir Laxen 
leker Om fotografen forstar 
att upptriida som giist i dju
rens revir behaver aldrig nag
ra kontroverser el/er missfor
stand uppsta. Inga djur iir Sil 
farliga som miinniskan. Has
selblad 500C,Sonnar 250 mm 
pa cirka JO m avstand. 



fa bytet sa nyfiket, att det sjalvmant kommer 
fram mot fotografen ·for att overtyga sig om 
hans vanskapliga avsikter. 
Det gar inte att satta upp nagon normlista 
for djurfotografens prestationer. Inte heller 
nagra rekommendationer for hur han skall 
bara sig at for att na historiska bilddoku
ment av bade registrerande och estetiskt var
de - bilder med sjalvklar utstralning. Natur
fotografen ar hanvisad till att skapa helt 
efter sitt eget huvud, om mojligt i nara sam
arbete med modeller som det inte riktigt gar 
att lita pa - som inte gar att registrera -
att kommunicera med - att ge order. 
Man maste nastan vara fanatiskt intresserad 
av djur och natur for att na bestaende resul
tat. Lika malmedveten och fanatiskt road av 
sina ideer och motivomraden som "varldens 
baste fotograf", svensken Lennart Nilsson, 
som tagit oss med pa uppfacktsresor med 
kameran till en sa hapnadsvackande narlig
gande science-fiction-varld som var egen 
kropp. In i en fascinerande men okand kon
tinent dar skick!iga fakare tidigare varit men 
som kartlagts for oss vanliga manniskor forst 
nar olika mikroobjektiv, styrda av en mas
tarhand, letade sig in dar. 
Lennart Nilsson sysslar med en extrem spe
cialitet, som ocksa for den tekniska utveck
lingen framat. Men var och en av oss, vi 
vanliga, fotointresserade amatorer och pro
fessionella, har ju mojligheter att med vara 
ogon, var kamera och var skarpta observans 
muta in en ny bit av verkligheten at oss. Ar 
inte det den innersta meningen med all foto
grafering? 

Bildserien t. v.: Sven Gillsi:iter 

Mimikserie av sydlig sjoelefant pa Sea Lion 
Island, dar var/dens storsta sa/djur bildar ko
loni. Det ar inte alls nodvandigt att fotogra
fera farg i solsken. Den har sviten ar tagen 
i regn och gratt kvallsljus med H asselblad 
500EL/70 och Sonnar 150 mm. 

Foto t.h.: Sven Gillsiiter 

Nyklackt hos herrskapet Kungspingvin, Vo
lunteer Point, F alklandsoarna. F otografen 
har suttit still pa cirka 10 m avstand for att 
passa pa att den handelse, som pipen inifran 
pingvinens hudflik varskott om, skulle in
traff a. Hasselblad 500EL/70, Tele-Tessar 500 
mm, 1/125 sek. 
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