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Foto:
Harriet Gi/Jsiiter

Sven Gillsiiter, forfattare till texten i denna bro
schyr. Han har ocksa tagit de flesta bi/derna.
Gillsiiter,fodd 1921 i norra Sverige, borjade som
freelance reportage- och sportfotograf. Undan for
undan kom emellertid hans intresse for djur och
natur att helt priigla hans fotografi. Ar 1957 var
han med och grundade den internationellt viil
kiinda gruppen Tio Fotografer. Diirefter kom hans
backer ochfilmer for TV mycket tiitt. I dag riiknas
Sven Gil/siiter till viirldseliten inom sitt motiv
omrade. Han har resioch fotograferat over he/a
viirlden. Spetsbergen, Antarktis, Stil/a havets
oviirld, Afrikas savanner och lndiens djungler har
han besokt.
I var viirld i dag iir bortat tusen djurarter direkt
utrotningshotade. Inom Viirldsnaturfonden
kiimpar Sven Gillsiiter for dem och iir aktivt
delaktig i flera riiddningsaktioner.
Det iir en synnerligen erfaren djur- och naturfoto
graf som hiir de/ger liisarna sina erfarenheter.

et finns val knappast nagon hobby
D
eller nagot yrke som ger ett sa be
standigt och omvaxlande utbyte som
fotografin? Knappast nagon form av bild
konst bjuder sa varierat och spannande
motivval som djur- och naturfotografin.
Oms/ag Joto: S,·en Gillsiiter. Foto t.h. m·an: S\·end M¢ller, nedan:
Sren Gillsiiter

Qmslagsbi/den "Arabisk gasell i Israel" iir tagen
i Negev-oknen med Hasselblad 500EL/M,

500 mm Te/e-Tessar med mel/anring 21.
Garns/et bor vara rymligt, viii spiint och tiitt. Ju
biittre camouflerat desto storre chans till gott
resultat. Lunnefaglarna kiinner sig helt obesviirade
och anar knappast fotografens niirvaro.

Lever man da som fotograf med yrket
som hobby och i huvudsak arbetar inom
ramen djur och natur, ar det val sjalvklart
att man betraktar sig som en ytterst favo
riserad manniska. Jag kanner mig fortfa
rande som en barnsligt nyfiken och entu
siastisk djur- och naturman med kameran
som vapen. Nu har jag fatt i uppdrag att
overfora lite grand av kunskaper och
trick till alla Hasselblad-fans, som for
soker och viii rikta sina kameror mot en
livfull och rik djur- och naturvarld. For
att for omgivningen visa upp allt battre
bilder och avsloja hemligheter i var
miljo.
Tillfredsstallelsen ar omattlig om man
lyckats fa en bild av en sjungande nakter
gal med nabben vidoppen, med skarpa i
fjaderdrakten, med miljon uttecknad,
fiirgspelet korrekt och kompositionen be
haglig. Sa att aven en fagelhatare kanner
for "verket".
Det ar i regel en lang och knagglig stig
man kampat sig igenom innan den bilden
sitter i projektom men bara foresatsen att
fa den en dag, eller morgon, eller vanligt
vis en kvall gor hobbyn till en fascine
rande sysselsattning.
Eller som haromdagen pa vart ofandska
alvar kunna overraska- och ej stora- ett
huggormspar under herdestunden. Had
den, dar de tva lag omslingrade, var en
grop med kort gras och omringad av kalk
stenar i olika former. Ena parten var en
stor, vackert tecknad bona. Den andra en
nastan spinkig morkhyad hane. Man be
hover ingen exklusiv utrustning for att fa
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Foto: Berti/ Pettersson

Med dagens snabba film och ett enbent stativ
monterat pa ett Tele-Tessar 500 mm sa riicker
/jusstyrkan I: 5,6 iivenfor tidiga morgnar och
sena kviillar, da just sadana hiir unika motiv iir i
rorelse. Hasselblad 500EL/M och magasin 70 iir
enfordel vid all viltfotografering.

den bilden, men den ar ett resultat av
kameramannens upptradande i forening
med kunskap om motivets beteenden.
For de fiesta vandrare i naturen blir det
har ett snabbt fiyende synintryck, men
for fotografen kan de tva ge tid for bade
en och tva rullar film.
I ena fallet galler det att lyssna ut var
naktergalen sitter. Han haller till i djupa
slysnar och ar alltsa svaratkomlig. Han
foredrar en favoritgren fran vilken han
later sitt sangspel fioda och ju narmare
han har en konkurrent desto intensivare
sjunger han. Det ar hit fotografen skall
ta sig fram, men eftersom ljusmataren
ger daligt utslag ar det av vikt att ha
ett en-bent stativ med sig. Och en mycket
snabb film. Vagen till framgang kan for
kortas avsevart om man overlistar den
fiirgfattiga lilla fageln.
I Sydspanien finns forstas syd-nakter
galen. Likt sin nordliga slakting ar han
skygg och tal ogarna storningar. Darfor
kom jag pa att spela in bans sang per
bandspelare, soka lampligt gomsle, valja
ratt ljus och vinkel efter eventuell, tankt
sittplats. Sa kopplar man pa bandspelaren
med lag volym fran borjan for att sedan
efterhand hoja ljudnivan. Fagelhanen,
som inte tolererar nagon som heist med
tavlare inom reviret och som inte kanner
igen sin egen rost, blir halvt vansinnig
over kollegans frackhet. Och sa gar det
som fotografen tankt sig. Nastan!
Var syd-naktergal holl pa att spranga sina
stamband. Han vare sig sag eller horde
nagon fotograf, som efterat egentligen
kande sig ratt skamsen.
Den gangen anvande jag en 500 mm Tele
Tessar med mellanring till Hasselblad
500C/M och Ektachrome film som pres
.sades drygt tva steg.
Huggormsparet liksom alla reptiler ar sol
alskare och ljuset vallar sallan bekymmer.
Daremot haller de ofta till i miljoer med
mycket "risig" bakgrund. Sjalva ar de
val kamoufiagetecknade. Har man chans
sa valjer man alltsa snett motljus for att
battre kunna frilagga motivet. Men hur
na fram till orm eller odla utan att bli
upptackt?

Reptiler hor inte men kanseln ar ytterst
valutvecklad. De reagerar for vibrationer
i marken. Det galler alltsa att smyga vib
rationsfritt och utan att deras uppmark
samhet skonjer silhuetten av fotografen
mot himlen. Deras fiesta fiender kommer
ju fran skyn. Svarta skuggor reagerar
bade odlor, ormar och skoldpaddor for.
Sakraste sattet att na framgang med dessa
djur ar alltsa att krypa fram i markniva
och ''attackera'' med tata pauser for att
motivet skall fa tid att vanja sig. Tele
objektivet behover inte vara extremt
utom i de fall da fotografen fatt en spot
tande kobra i sokaren ...
Om den vaksamma kameran av en slump
overraskar en fagel eller ett djur i marker
na sa vantar motivet i 99 fall av 100 bara
ett par sekunder. Djuret maste overtyga
sig sjalv om att nagot ar fel innan fiykt
kanslan tar overhanden. Darfor lonar det
sig att alltid ga fram med skjutklar kame
ra: medelavstand, kort slutartid och klar
bfandarinstallning. Exponera sedan ome
delbart och om tillfiille ges, finjustera in
stallningen till nasta tagning. Som en av
mina kollegor med utomordentligt resul
tat gjorde.
Han kom mycket tidigt en morgon. smy
gande med sin bil - det basta av alla foto
gomslen - pa en trang, slingrande skogs
bilvag i famtland. Runt en kurva fick han
se en tjaderho"na, som plockade grus vid
vagkanten. Han svangde bilen i lampligt
fage, stannade, vevade ner rutan och
stack forsiktigt ut Hasselbladkameran.
Stallde in skarpan pa glansen i tjader
honans oga men fick i samma ogonblick
se nagot valdigt rora sig i bakgrundens
oskaFJ)a. Utan att tanka lat han exponera
och sag sedan upp samtidigt som han
andrade pa skarpan. Dar stod en brun
bjorn och betraktade samma fagel. Bjor
nen ·reagerade inte det minsta for nar
varon a:v en svartogd lins. Fotografen
fick en pangbild: en harskarp bamse med
en oskarp fagel i blabarsriset och gruset
vid vagkanten.
Motivinsamling med "morotter" ...

Det ar manga av mina yrkeskollegor,
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amatorfotografer och familjeknappare
som undrar hur man kommer at sina mo
tiv och far dem att upptrada sa ogenerat
framfor kameran.
Pa grund av de ofta aterkommande frage
stallningarna skall jag har avsloja mina
metoder: jag anvander mig ofta av mo
rotter ! ! !
Landskap kan man komponera. Manni
skor gar att instruera. Att kommunicera
med. Djur gar inte att regissera men val
att fa dem att posera. Genom att lura
dem.
Faglar och djur ar lika kansliga for morot
ter som vi manniskor. Med en morot som
lockbete kan man astadkomma belt oge
nerade bilder aven med den enklaste
kamerautrustning.
Just nar jag skriver det har befinner jag
mig i var familjs "skrivarstuga" i vastra
delen av de svenska fjalltrakterna. Dit
inte sa manga hitt<ctr. Dar industriella stor
ningar annu inte gjort sig paminta. Dit
naturfororeningar annu inte natt fram.
Och dar djurlivet fortfarande ar ganska
godtroget.
Pa lagom kameraavstand utanfor fonstret
star ett val tilltaget fagelbord dukat med
idel fackerheter. Vid sidan om fagelbor
det har jag kort ner ett par snygga fjall
bjorkar och dar satter sig samtliga arter
ett ogonblick innan de gar lost pa det
dignande bordet. Med tiden har de vant
sig vid oppet fonster. Vid kameran med
teleobjektivet pa stativet. Vid att fotogra
fen/koksmastaren arbetar diskret.
Om fotografen anar nagon sarskilt kans-

lig gast goms Hasselbladkameran bakom
ett svart tygskynke med uppklippt hal for
objektivet. Den har formen av djur- och
naturfotografering ar mycket mer sym
patrsk an vad bo-fotografering ar. Forr
skulle alltid en foralder fotograferas pa
boet eller matande (eller diande) ungarna.
Ett ytterligt besvarande moment och
dessutom ju avslojande for respektive
djurarts fiender. Till exempel att de nas
visa krakorna och skatorna alltid hade
uppsikt over handelserna och efter foto
graferingen gick lost pa det fagelbos
ungar som fotografen just avslojat. For
eningen N/naturfotograferna har i en
paragraf om vettigt upptradande stadgat
att ingen medlem far agna sig at bofoto
grafering av kansliga fagelarter. Och sa
dana bilder finns redan i tusenden sedan
den tid da utrotningshot inte lag som en
hagring over var djur- och fagelvarld.
Det ar med enkla och mycket nojsamma
trick som jag fick bilder av domherrar
sittande i bjorken under smallkalla vin
tern. Som jag fick lavskrikor i klammeri
med varann. De kan gora vad som helst
for ett modellarvode som bestar av fru
kostkorv. Pa plankbiten som stack ut ur
drivan bara en meter fran fonsterhojd
boll tva skogssorkar och en nabbmus hov
kring vad som serverades och aven de
vande sig snart vid den nargangna kame
ran. De har motiven ar utmarkta att trana
pa for den djur- och naturbitne. Och de
motiven finns annu i var del av varlden
om vi bara far oss att observera dem. De
fiesta bilderna togs med 250 mm eller
Foto: S1·en Gil/siiter
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Prismamiitsokaren gar att man kan mota detta
viinliga "monster" i markniva. Drushuvudodlan
(Land-iguana) pa Galapagosoarna har Joto
graferats med Planar 5,6 120 mm. Prismasokaren
har Jorde/en ge Jotografen "riittviind" bi/d och
mycket Jiigre kamera, vilket iir bra niir man maste
ala sig fram mot ett motiv. (A ven om miitaren
fungerar bra brukar jag dubbelchecka med hand
hallen ma tare fran brostfickan).
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Foto: Teiji Saga

I Jotojackans rym/iga .fickor Jinns alltid tva extra
magasin: sv/v film och extra snabb fiirgfilmfor
snabba byten. Hasselblad 500C/M iir hiindig och
smidig i umgiinget med naturens al/a varelser. Den
japanske Jotografen Teiji Saga - som iignat
niistan he/a silt Liv at sangsvanen - iir en hiin
given Hasselblad-supporter och anviinder sig av tre
kameror under sina vildmarksexpeditioner:
Hasselblad 500C/M, 500EL/M och 2000FC.

350 mm objektiv med mellanring och
200 ASA-film i magasinet.
Trevligaste bytet for kameran var den
fina gamla fjallrav, som sa smaningom
kom pa besok. Efter en veckas invanj
ning var han sa hemtam att han - om <let
inte fanns mat utlagd for honom - reste
sig pa bakbenen och la' tassama pa fons
terposten for att kika in i rummet. lngen
bland bygdens urbefolkning trodde pa
min berattelse. Fjallrav har inte visat sig
pa 30 ar i omradet. Men bildema kom sa
smaningom att dokumentera sannings
halten och vi i var familj hoppas bara att
samma van skall aterkomma nasta var.
Att vara fotograf sadana har ganger ar
verkligen ett privilegium, men utan kun
skap om kamera och film, om de olika
djurens satt: horsel, lukt, kostvanor och
syn, sa blir <let inga bilder. Och nar dju, ren val vant sig vid apparatemas ljud och
svaga, langsamma rorelser tagger sig all
radsla och reservation.
Med morotter kan alltsa den naturintres
serade fotografen vinna manga rorliga
motivs fortroende och kanske till slut inte
hara dokumentera deras narvaro utan
aven styra deras beteende sa att resul
tatet blir intressant aven konstnarligt be
traktat. Zoologisk avbildning ar ju lite
annat an ambitios fotografi, och <let ar
<let bildmassigt intressanta som varje
fotograf bor eftertrakta.
Vill man fara sig att fotografera faglar
finns inget battre revir an kring den egna
stugan, pa tomten. Vid fagelbordet, fagel
badet eller fagelholken. Dar ar faglama
vana vid vara rorelser och har fart sig att
uppfatta oss som ganska oforargliga. Om
vi inte har katt i huset forstas ...
Med <let allra enklaste gomsle har de
snart totalt glomt var narvaro och atergar
till de normala beteendena. Fotografen
kan gora exponeringsprov med Polaroid
magasinet, prova skarpan i teleobjekti
ven, klara fargskalomas forandring vid
olika ljusforhallanden och fara kanna de
olika filmsortemas kvaliteter.
Dessutom finns <let valdigt fa bilder av
vara vanligaste vanner i den bevingade
varlden.

Djurparkens motiv

Manga ivriga kamerajagare nojer sig med
<let byte de finner pa zoo eller i djurpar
ken och styrd med omtanke och upp
marksamhet har man aven inom de be
gransade ytoma god anvandning for sin
kamera med teleobjektiv. En av varldens
fornamsta djurfotografer pa sin tid var
den amerikanska fotografen Ylla, och
hon gjorde ett flertal fornama bilder
bocker fran djuren pa zoo utan att betrak
taren alltfor mycket stordes av galler,
betongmurar och andra hinder.
Tyvarr maste jag deklarera att jag alltfor
ofta kanner mig bekfamd nar jag kommer
pa zoo eller till djurparkema. Jag mar
fortfarande illa, nar jag ser mina bilder
fran London zoo med tva olyckliga jatte
pandor bakom enbart galler och betong.
Daremot minns jag med behag de tva
privata audienser jag fick med pandoma
i Ueno zoo i Tokio. De hade <let mycket
valordnat och spatiost med fina anord
ningar for lek och bad. Att de trivdes
marktes pa deras harliga lekhumor och
pa att de for ett par ar sedan fodde en
unge i anfaggningen.
De fiesta zoologiska tradgardar och djur
parker fyller idag knappast nagon uppgift
som formedlare av kunskaper, eftersom
film och TV bjuder pa sa manga "akta"
dokumentarer om och kring djurens liv.
Storstadernas .zoologiska tradgardar ar
ocksa i regel omvarvda av besvarande
trafik och hoghusbebyggelse. Det finns
dock undantag. Ett av dessa betraktar
jag som en av varldens finaste anfagg
ningar for djur i iangenskap: Kolmardens
Djurpark i Ostergotland. Dar har djuren
iatt jattelika inhagnader utan galler, utan
nat, utan betong och som tack for den

Foto niista upps/ag: Sven Gillsiicer

Viirldens storsta koloni av kungspingviner Jinns pa
lie aux Cochons i Syd-Indiska Oceanen. Nagra
av dess 600.000 inv. har fotograferats med
Hasselb/ad 500C/M med Distagon 50 mm. De tva
bilderna t.h. iir tagna med Hasselb/ad 2000FC med
Sonnar I :2 ,8 150 mm.
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omtanken sa har ocksa djurparken blivit
en avelsstation for utrotningshotade djur
arter. Nastan alla djur foder ungar i Kol
marden, vilket kan tas som en mattstock
pa trivsel. Den djurparken ar idag till
exempel varldens storsta exportor av ti
gerungar, fodda pa Kolmarden.
Och for yrkes- saval som amatorlotogra
fen ar djurparken ett enda motivmyller
i trevlig miljo. Men man kan riskera att fa
en flock rosa flamingos i ett karr omgivet
av tall och granskog. Jag skulle rekom
mendera den ambitiose fotografen att
trots tyngden bara pa hela reportage
vaskan.
Under en dag i djurparken eller safari
parken kommer man att ha anvandning
for bade vidvinkelobjektiv och tele fran
250-350 mm brannvidder. Avstandet
mellan nyfiket djur och nyfiken fotograf
kan ibland bli mycket kort och scenema
vaxlar oupphorligen.
Precis som ute i vildmarken ar dock
djuren mycket slappa mitt pa dagen och
den som ar ute efter goda och annorlunda
bilder gor klokt i att da "hanga pa laset".
Tidigt pa morgonen ar alla pa lekfullt hu
mor och dessutom mycket intresserade
av den enstaka besokaren med all foto
grafisk apparatur. For egen del brukar jag
finna det lonsamt att sitta ner vid nagon
del av inhagnaden dar bakgrunden ligger
langt borta och i strukturen ar sa lugn
som mojligt. Till omvaxling gama pa
nagot stalle dar man kan fa upp motiven
med himlen som bakgrund. Om kameran
riktas nerat, vilket de fiesta avdelningar
inbjuder till, blir motiven liksom for
krympta - giraffema undantagna. Efter
som de fiesta djuren ar ytterst "valvar
dade'' sa inbjuder de ocksa fotografen till
portrattstudier och med teleobjektivets
ringa skarpedjup blir bakgrunden oskarpt
tecknad.
Men likaval som man ute i markema mas
te vara forsedd med mycket talamod och
lugn stalls samma krav pa kameramannen
i djurparken for att resultatet skall bli
tilltalande. Mojlighetema till an battre
resultat stiger vasentligt om man har goda
forkunskaper om de djur som man kom-
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mer att mota under en stillsam rundvand
ring i de valdiga anfaggningama. Bilden
av myllret av djur pa steppen eller savan
nen i tidigt eller sent motljus ar nastan
lika illusorisk som den man tog i national
parken utanfor Nairobi i Kenya.
Alla kamerafans kan dock inte na fram till
Ostafrika, fast jag finner det nog avsevart
mer spannande och fantasieggande att
uppleva djuren och darmed motiven dar
ute pa grassfattema eller i skuggan under
taggiga akasior.
Flera djurparker i olika delar av varlden
har idag safariparker d.v.s. man kan med
sitt eget fordon sakta glida genom den ena
avdelningen djur efter den andra. Flockar
av babianer och giraffer i en del av anfagg
ningen, vargar och bjomar och renar i en
annan. Det bjuds mangder av motiv.
Nackdelen ar bara att besokaren ar
strangt tillhallen att inte veva ner rutan.
Hur ska man da fa bilder? I forvag bar
man se till att samtliga fonster i bilen ar
rena bade pa ut- och insidan. Chaufforen
bar vara val informerad om hur fotogra
feringen gar till och vad som kravs av
vinklar och tecken. Kameramannen far
battre resultat ju hogre pa dynan/kudden
han eller hon sitter. Kameran skall vara
satt till kort exponering, forslagsvis 1/500
sek. och monterad med kort teleobjek
tiv, exempelvis 150 mm, och motljus
skydd. Man hinner knappast med nagra
forberedelser sa fort man akt in i anlagg
ningen.
Har man val funnit ett bra motiv bar man
satta objektivets motljusskydd sa tatt inpa
glasrutan som mojligt for att bli kvitt
eventuella reflexer. Basta resultatet nar
man om bilen kan bromsas till stopp och
motom slas ifran nagra ogonblick. Sjalv
forsoker jag alltid valja en bakgrund som
ligger i skugga och agnar mig gama at
motljuseffekter.
Som torde ha framgatt ar det sannerligen
inte fatt att fa topp-skott ens i djurparken,
men eftersom chansen finns sa ar det ett
inspirerande omrade for den fotograf som
har talamod och malsattning. Och som ar
snabb i reaktionen.
Magasinet med svart/vit film iar inte

Foto: Gerolf Kalt

Den nya Hasselb/adkameran 2000FC, prismamiit
sokare, magasin 70 och objektiv med "multi
coating" bar vara en perfekt utrustning for djur
och naturfotografen. Sprang- ochflyktbi/der dyker
oviintat upp i skiftande ljusforhal/anden och da
kan exponeringsviirdena anpassas efter sokarens
utslag, samtidigtfoljer man med skiirpan.
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glommas under dagen pa zoo eller i djur fekt. Ville ban kontrollera ljus- och farg
parken. I laboratoriet darhemma kan man spel kunde ban satta pa ett Polaroid
fa ut mycket mer av idogt fotograferande magasin och gora ett par provexpone
i svart/vitt an vad man kan fa ut av den ringar for att nagon minut senare se resul
tatet ... Till elefantforarens forvaning och
negativa fargbilden eller diat.
Nar en av pionjarema pa kamerajaktens gladje. Det var sa vi tog vara tiger- och
omrade, den intemationellt kande foto hjortbilder i Hasselblads revolutioneran
grafen Bengt Berg, forsokte fa tigerbilder de tidevarv. Bengt Berg skulle ha fnyst at
i Kanha i Indien bade ban 24 platkameror sadana ideer, bur konstruktiv och modem
som ban med hjalp av en stab tjanare ban an var som djur- och naturfotograf.
varje kvall gillrade pa de stigar dar tigem Nar vi nasta gang ger oss ivag pa en ka
kunde tankas komma vandrande. Han merasafari till Fjarran land ar jag saker
drag ut kassettlocken, spande slutama, pa att vi bar annu mer sofistikerade grejor
ban drag snubbeltradar, ban oste magne till vart forfogande: Hasselblad 2000FC
siumpulver i behallama till blixtljuset. och kanske annu snabbare och korrektare
Dag efter dag, kvall efter kvall, morgon fargmaterial i de laddade 70 magasinen.
efter morgon maste ceremoniema upp Men det ar dock till syvende och sist
repas. Men sa fick ban ocksa till sist bil mannen bakom kamerasokaren det mes
der som var utom all konkurrens.
ta beror pa: bans snabbhet i uppfattning
Bengt Berg bade ideer om teleobjektiv, och bans sinne for de artistiska kom
skisserade losningar och for med sina ponentema som gor bilden ododlig. Ett
avancerade forslag till Carl Zeiss i Jena, gott byte fran naturens oftast dunkla horn
som konstruerade och Berg jagade vidare beror inte barn pa kamerautrustningen
i djungler och sumpmarker med allt battre men kombinationen fotojagare och hog
resultat. Hans svart/vita bilder ar aven klassig utrustning ar vasentlig.
med dagens matt matt mycket konkur Fler och fler blir mer och mer tagna av
kamerasokarens mote med naturen och
renskraftiga.
Nu i ar, nar min son Bjorn och jag sjalv alla <less former av liv, av beteenden, som
bade formanen harja i Kanha national gar att registrera med marknadens allt
park, satt den dar 14-aringen pa elefant mer raffinerade kamerasystem. Visst be
ryggen med en Hasselblad 500EL/M ding tyder kameran oerhort mycket for resul
lande mellan benen. Den var forsedd med tatet eftersom den idag automatiskt ger
ett 250 mm Sonnar objektiv med ljus exponeringen i det narmaste perfekt, men
styrka 1:5,6. Kamerans inbyggda ljus filmkvaliteten bar ocksa forbattrats oer
matare talade om for magasinet, som var hort vad finkomighet och hastighet be
laddat med fargfilm med en hastighet pa traffar. Oftast sker ju fotograferingen - i
ASA 400, vilken exponering som var per- varje fall av djur - under de ljusfattigaste
Foto: Erik Thomdohl

Under resor till sjoss el/er i dammigt klimat iir det
av stor vikt att utrustningen skyddas. Viisk
modellen 712 rymmeroch skyddarhela utruslningen
och gor den iinda liittillgiinglig. Under Jiiltarbele
iir ryggsiicken bra om delarna slas in i siimskskinn
el/er annal tall material. Kardborrelas pa
jackans biilg[tckor ger ocksa ett bra skydd.
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timmarna av dygnet. I skymningen eller
just innan soluppgangen. Da behovs verk
ligen snabb film, i synnerhet som moti
ven ocksa ar mycket rorliga av sig.
Ljussattning
Djur- och naturfotografen har ofta be
svarliga ljusproblem att brottas med. De
ar i regel betingade av motivets mycket
tidiga eller sena vanor. Manga varelser
visar sig inte alls forran manniskan gatt
till vila. Det galler verkligen att vara
flexibel och sallan eller aldrig lita enbart
pa den inbyggda matarens utslag. Ap
flocken i Sariska nationalparken i Indien
ar precis sa nyfiken som apor bor vara,
men ror sig snabbt mellan markens mor
ka gronska, den svarta djungeln och ut
skjutande tradgrenar mot en intensivt bla
och ljusstark himmel. Yid sadana for
hallanden ar det vart att i forvag mata
ljuset med den ljusinatare som alltid hal
ler till i brostfickan. Man tar vardet fran
de olika miljoerna vid forsta tecken till
att nagot ar i gorningen.
For nagon tid sedan var vi, som jag tidi
gare namnt, pa kamerasafari i den tiger
rika nationalparken Kanha och jagade
fran elefantrygg med en skicklig gammal
"mahout" som forare. Elefanten smyger
nastan ljudlost fram genom markerna och
ar en enastaende medhjalpare i en trakt
dar minsta ljud ar alarm. Nackdelen ar
forstas att underlaget sallan ar stilla. Slu
tartiden maste alltsa sattas vid kortast
tankbara hastighet. Och sa tar man stod
mot sadeln, andas mellan exponeringar
na. Hoppas och tror. Tyvarr sker allt just
innan soluppgangen och strax darefter,
vilket givetvis medfor att djuren, som
man fangar in i sokarschaktet ror sig i
mycket laga ljusvarden. Filmens hastig
het utnyttjas till pressat ASA-tal men det
ar god politik att ha ett par extra magasin
i fickorna laddade med langsammare film
sorter. En hager, gam eller en flock stor
kar kan plotsligt bli ett vackert kompo
nerat monster mot soluppgangen.
Vilka teleobjektiv som skall komma till
anvandning maste avgoras fran fall till
fall. Det ar dock klokare att anvanda sig

av kortare brannvidder med ljusstarkare
oppning och lita till att bilden blir har
skarp och gar vidare for uppdragning och
delforstoring. En av de stora fordelarna
med 6x6 cm formatet ar ju att man aven
i diats hornor har en skarp bild. Det ar
sallan som jag ar bunden vid originalfor
matets utnyttjande.
Finns det mojligheter att utnyttja mot
ljusets modellerande effekter sa tvekar
jag inte. Det blir underbar lyster i pals
eller harrem. Motivet tecknar sig i relief
mot bakgrundens rora, men det innebar
genast ytterligare exponeringssvarighe
ter. Visst ar solen en bra stralkastare men
jag foredrar for egen del Iatt gra dager.
Skogens eller savannens monster ar ju an
oroligare i solsken. Det ar dock inte ofta
man har mojlighet att valja ljus. Det galler
att fanga motivet, nar det an visar sig.
Funnes inte midnattssolen har uppe i
Norden skulle vi inte heller ha mojlighet
att fa bilder av t.ex. haver, fladdermoss
och sent jagande fjallrav utan att anvanda
blixt, vilket vore ganska onaturligt. Sang
svan, tranor och ugglor ar ocksa motiv
som gynnas av god tillgang pa dygnet
runt-ljus. I de norska fagelbergen kunde
jag for nagot ar sedan arbeta oavbrutet i
24 timmar med ytterst sma ljusskillnader.
Oundgangligt redskap vid sadana tillfallen
ar ett rejalt trebent stativ med vars hjalp
fotografen kan sitta still utan att bli mer
an slappt obs�rverad. Dock galler dar
uppe i norr att vara val inkapslad i anti
myggmedel. Annars blir fotograferingen
ett ohyggligt plagsamt foretag.
Foto: Sven Gillsiiter

I fagelreservat som t.ex. Bharatpur i Indien stakas
fotografenfram bland de hundratusentalsfag/arna
i jlatbottnade batar. I det tidiga !juset iir det da
viktigt att medfora nagon form av stativ el/er
ta stod med armarna och krama av s/utaren.
Variogonobjektivet 140-280 mm iir utmiirkt vid den
hiir formen av safaris. Med forskjutning av briinn
vidden kan man ocksa komponera sin bild till
ell iin trev/igare monster som I.ex. bi/den av
storkarna och hiigern i en fiskdamm i Israel.
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Forslag till grundutrustning for
djurfotografen

0

.

2 6

2 07 9

0 4 4 04
0
0 I0 40
223

3 1 7

0

58 76

4

5 67

4 118

54 1 1

126

�

I4

1 Hasselblad 500C/M med T* Planar
C 2,8/80 mm och magasin A12 (10162)
1 T* Sonnar C 4/150 mm (20060)
1 T* Sonnar C 5,6/250 mm (20079)
1 Extra filmmagasin A12 (30147)
1 Mattskiva med mikroraster (42234)
1 Ratt med exponeringsmatare (54011)
1 Motljusskydd 80 (40118)
1 Motljusskydd 100-250 (40126)
1 Hazefilter (50067)
1 Vaska 518 (58076)
Kompletterande utrustning
1 Prismamatsokare VFC-6 (42293)
1 Hasselblad magasin 100 for Polaroid
film (30198)
1 Mellanring 32 (40568)

3Q1 98

0568

Till den personliga utrustningen for djur
och naturfotografen hor:

Varma underkliider och oomma, vattentiita
sportkliider. Man kommer ofta att sitta still i blast
och kyla och haller man sig inte varm blir foto
grafen trog och olustig. Med aren har jag tart mig att
rymliga biilgfickor for filmrullar i plastpasar,
filmmagasin och objektiv iir viktiga detaljer liven
o_m man alltid har r��gsiick och/eller ax�lv_iiska med
s1g.
Det finns specrtlla fotografvantar I vilka
fingertoppama vid behov sticker ut for kamera
manovrering. Hogskaftade stovlar gor alltid

fotterna ombonade men i ryggsiicken finns ocksa
laga sportskor. Och diir ligger alltid standard
grejorna: Fiiltbok om faglar, fiiltbok om floran,
"stjiirtlapp" for isolering mot vatt underlag,
siikerhetsnalar och kniv, fickstativ och giirna
kikare. Termos och smorgasar (dock ej kniicke
brod) tillhor trivseltillbehoren.
I okiinda biotoper bor man noga informera sig av
ortsbefolkningen innan man ger sig ut pa fotosafari.
For nagra ar sedan traskade jag ut i ett tropiskt
sumpomrade iford shorts och laga gummiskor utan
att veta vilka oviintade varelser som viintade pa

Forslag till stor utrustning for
djurfotografen

1 Hasselblad 500EL/M med T* Planar
C 2,8/80 mm och magasin A12 (10200)
1 Hasselblad kamerakropp 2000FC
(10332)
1 T* Distagon C 4/40 mm (20036)
1 T* Sonnar C 5 ,6/250 mm (20079)
1 T* Tele-Tessar C 5,6/350 mm (20184)
1 T* Tele-Tessar C 8/500 mm (20087)
l T* Planar F 2/110 mm (20419)
1 Variogon F 5,6/140-280 mm (20443)
alternativt T* Tele-Tessar F 4/250 mm
(20478)
1 Extra filmmagasin A12 (30147)
1 Filmmagasin 70 (30139)
l Hasselblad magasin 100 for Polaroid
film (30198)
Prismamatsokare VFC-6 (42293)
Mattskiva med mikroraster och snitt
bild (42218)
I Motljusskydd 40 (40290)
I Motljusskydd 80 (40118)
I Motljusskydd 100-250 (40126)
I Motljusskydd 110 (40576)
I Automatisk balg (40517) alternativt
Mellanringama 8, 16, 32, 56
Filterserie 50, 70, 86, 93, 104
Fokuseringshandtag 2 (40088)
Snabbkoppling (45128)
Ramsokare (40215)
Pistolgrepp (46221)
Kablar for fjarrutlosning
Vaska 712 (58270)

mitt besok. Fran buskvegetationen regnade
ohyggligt vassa myror ner over mig, fiistingar
hakade fast i haromradena och plotsligt upptiickte
jag att vattnet runt om mig fiirgades rott. Hundra
tals blodiglar hade medanjag viintade pa ett par siill
synta faglar passat pa att suga sig fast i benen och
fotterna. Overraskningar som totalt kan spoliera
naturfotografens dromtillvaro ...
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