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Delary

T horsten hör på 
lång väg hur mitt-
strängen i vägen... 
nej, stigen, slår 

mot min Volvo när jag 
famlar mig fram genom 
den kompakta skogen. 
GPS:en visar fel. Mobil-
täckningen flämtar när jag 
ringer efter vägvisning. 
Han måste verkligen älska 
naturen som bosätter sig 
här, utbrister jag.

Och det gör han. Med en 
bakgrund i etologi, alltså 
läran om djurs beteenden, 
vill han skildra just detta i 
sina bilder: Hur gör djur? 
Och varför? Vilken funk-
tion fyller ett slagsmål 
mellan brunstiga hannar 
eller en uttrycksfull färg-
täckning?

– Jag fotar allt mer djur i 
natur, säger Thorsten med 
betoning på i:et. 

– För ett tio-tal år sedan 
kände jag att med de möj-
ligheter som fanns att jag 
kan ta på en pippi, den är 
riktigt skarp, den är välex-
ponerad, sitter där den sit-
ter. Men är det så kul? Nä, 
inte egentligen.

Thorsten vill tillföra nå-
got mer genom att visa dju-
ret i dess rätta miljö. Ge-
nom att berätta en berättel-
se om djurets beteende. 
Det är inte alltid så lätt att 
fånga på bild, men det 
finns lösningar som exem-
pelvis långa exponeringar 
som fryser rörelser, eller att 
ta en hel serie med bilder. 

att komma tillräckligt nära 
vilda djur är en konst. Det 
är viktigt att ha kunskap 
om arten, var man hittar 
den och hur man bäst när-
mar sig den, menar Thor-
sten. Ibland beger han sig 
till platser där man lång-
samt vant djuren vid män-
niskans närvaro. Ibland sit-
ter han långa timmar i ett 
gömsle för att inte synas. 

•••
Plötsligt kommer anropet. 
Det gick snabbt. Thorsten 
hade satt av fem dagar för 

att leta jaguarer i Pantanal 
i Brasilien. Det är ett gi-
gantiskt våtmarksområde 
som får sitt vatten från Pa-
raguayfloden. Kommer de 
överhuvudtaget att få se 
någon jaguar? 

Det finns absolut inga 
garantier, men nu kom lar-
met redan första eftermid-
dagen. Båten sattes ut. 
Thorsten kunde följa jagu-
aren i nästan två timmar, 
på ungefär tio meters av-
stånd. Den gick utmed 
stranden, så gick den in i 
bushen en stund. Thor-
sten väntade och väntade, 
och den kom faktiskt till-
baka. 

Resan till Brasilien förr-
förra året är långt ifrån 
Thorstens enda fotoexpe-
dition. Han har varit i Afri-
ka åtta-nio gånger, mest i 
Kenya och Tanzania men 
även Uganda. Eller på 
björnsafari i Finland.

När bakaxeln på Land Ro-
vern gick sönder i Tanza-
nia var han glad att han 
inte var ensam. Man måste 
i princip ha guide med sig 
på sådana resor, för att 
kunna lösa allt praktiskt. 
Utmaningen är att lära sig 
vad som fungerar och inte 
fungerar. Det gäller allti-
från att hyra någon som 
bevakar bilarna när man 
är borta till att vissa natio-
nalparker inte låter dig vis-
tas där efter det blir mörkt.

Men de vilda djuren i sig 
är Thorsten inte särskilt 
oroad för. Oftast har de 
ingen anledning att vara 
aggressiva, utan går däri-
från om man närmar sig, 
resonerar han. 

Nästa resa går till Mada-
gaskar i november. Där 
hoppas Thorsten få se någ-
ra av alla djurarter som är 
unika för ön och inte finns 
någon annanstans. I de-
cember åker han till Elds-
landet i Chile för att fota 
pumor. 

•••
Thorsten är inne på sitt 
tredje år som ordförande i 

% Fakta

Thorsten Klint

Ålder: 66 år.
Bor: I skogen utanför 
Delary.
Familj: Sambo och fyra 
barn.
Jobb: Pensionär med en 
bakgrund i läkemedelsin-
dustrin, där han har arbetat 
i 20 år. Han tar fortfarande 
konsultuppdrag där han 
arbetar med att utveckla 
hälsoappar. 
Favoritplats att fota: ”Jag 
har hjärtat i Afrika.”
Om bilderna: Många av bil-
derna använder thorsten 
till föreläsningar. El del säl-
jer han till tiningar, och på 

lång sikt har han ett bok-
projekt på gång. 2013 
vann han årets bild och 
årets fotograf av Photo 
Natura. 
Bakgrund: Har fotat hela 
livet, men seriöst sedan 
2008 eller 2009. ”Det 
bottnar i att jag tycker det 
var kul med djur och natur 
från början. Jag var fågel-
nörd ett tag. Men att bara 
sitta där och pricka av en 
fågel... Om man har någon 
sorts samlargen, ja då kan-
ske det är intressant. Men 
jag tyckte inte det var speci-
ellt kul i längden.”

Den här vuxna schimpanshanen fotograferade Thorsten Klint i den mörka regnskogen i Kibale forest i västra Uganda. Foto: thorsten Klint

”2004, 2005, 2006 
kanske så explode-
rade den digitala 
revolutionen fullstän-
digt. Både i antal och i 
viss mån i kvalitet. De 
som är duktiga är rik-
tigt duktiga.”

ThorsTeN KliNT

Thorstens tålmodiga 
jakt på jaguarer 
och chimpanser

Varför beter sig djuren som de gör? Den historien vill Thorsten 
Klint berätta i sina bilder. Jakten på bra djurfoto har tagit honom 
kors och tvärs över Afrika. Nu sätter han kurs på Sydamerikas 
yttersta spets för att hitta pumor. 

naturfotografföreningen 
Photo Natura.

hur har förutsättningarna 
för naturfoto i sverige för-
ändrats?

– På 50 år har de föränd-
rats extremt mycket. 2004, 
2005, 2006 kanske så ex-
ploderade den digitala re-
volutionen fullständigt. 
Både i antal och i viss mån 
i kvalitet. De som är dukti-
ga är riktigt duktiga. Men 
det är ett fåtal som kom-
mer ut med sina bilder. De 
är duktiga, inget snack om 
saken, men det finns sä-
kert 10, 20, 30 andra foto-
grafer som är minst lika 
duktiga men som inte är 
lika duktiga på marknads-
föring. 

Vad är den viktigaste frågan 
just nu för naturfoto?

Thorsten suckar motvil-
ligt. Hans annars glada 
och obesvärade humör 
skuggas för ett ögonblick. 

– Det är knappt jag vill 
lyfta det. Tyvärr är det att 
vi fick oss en smäll efter 
Terje Hellesö.

Terje är den norska foto-
grafen som var med och 
startade föreningen, men 
som senare avslöjades 
med omfattande manipu-
lation av framför allt lo-
djursbilder. Han hade helt 
enkelt klippt och klistrat i 
bilder. I en intervju med 
tidningen Hela Hälsing-
land förklarar han det med 
en att han upplevde både 
en kreativ och en ekono-
misk press på sig att leve-
rera. 

– Jag är kanske liberal i 
det. Jag tycker att man kan 
göra nästan precis vad 
som helst med en bild, 
bara man deklarerar vad 
man gör. Men som han 
gjorde, fejkade.., säger 
Thorsten.

– Nu gäller det att åter-
upprätta förtroendet.
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