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– En stor hunn og to hanner
paret seg i vårsola på toppen av vedstabelen vår.
Akten varte i et døgn, sier
Arthur M. Hansson. Familien
fikk en sjelden opplevelse
på hytta på Medø.
Håvard Solerød
haavard@oyene.no

– Buormene var flotte i fargespillet med
gult. Gikk vi for nærme, trakk de seg
unna, men kom tilbake. Jeg synes det
var rart at de valgte å legge seg til på den
tørre vedstabelen. De hører hjemme i et
mer sumpaktig terreng, sier Hansson,
som tok skarpe og spektakulære bilder
med mobilen.
I Store norske leksikon står det at hunnen kan bli 1,20 meter lang, mens hannbuormene sjelden blir over 80 centimeter.
– Hunnen vi så var over meteren. Jeg

facebook.com/
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ville tro hun var i overkant av 1,20, sier
Hansson.
Det var utpå ettermiddagen at de
oppdaget buormene som boltret seg
på vedstabelen. Ormene var så opptatt
av å tilfredsstille seg selv at Hansson
kunne fotografere nærmest som han
ville. Resultatet ble foto av høy klasse.
Blinkskuddet viser kroppene klistret
til hverandre og med hodene samlet på
toppen. Hunnene er definitivt sjefen i
den familien.
– Buormene dirret av ekstase. Hunnen
var grasiøs og svær. Neste morgen var de
fortsatt i gang. Paringsleken pågikk frem
til lunsj dagen etter at vi oppdaget dem,
sier Hansson.
I sum brukte de vedstabelen hans i et
døgn.
– Buormene legger egg i juli-august.
De er den eneste av våre ormer som legger egg. Fra 15–30 egg av gangen, sier
Hansson, som har lært mer om norske
ormer etter å ha sett en sjelden scene utspille seg i naturens teater.

I sola: Usjenerte buormer fullførte akten på toppen av vedstabelen.

Paring: Buorm-hunnen i paringslek med to hanner.



Begge Foto: Arthur M. Hansson

Pressefotografens nye verden
Har du lagt merke til noe annerledes i
avisen din i det siste? Det gjelder i denne
avisen, og det gjelder i de fleste avisene
du leser. Både på papir og på nett.
Det har noen med bildene å gjøre. Ofte
er de større enn de var før.
Uansett står personene på bildet lengre fra hverandre enn i andre tider. Og da
blir jo personene svært små om bildet
gjengis i et format som ellers kunne vært
normalen. Dessuten får personene på
bildet med seg bena. Hvis de skulle skjæres ved livet, slik aviser ofte gjør, ville bildene bli lange og smale. Det kunne se
sært ut.
De som bygger en båt med hydrogenbasert rekkeviddeforlenger, fikk uttelling for det i Øyene for et par uker siden.
Som det meste annet for tiden, skyldes
det pandemien. De fire på bildet stilte
seg, ubedt, opp med én meters mellomrom. Ingen var i samme kohort. Dermed
forsvarte bildet halvannen sidebredde.
Det ville det utvilsomt ikke fått om alle
hadde vært vaksinert. Gordonsetteren Elsa praktiserte andre
avstandsregler og stilte

seg heldigvis foran eieren. Dermed slapp
vi at bildet fylte to sidebredder. Det skulle noe tekst med også.
Om du ikke har lagt merke til det, er du
tilgitt. Avisfolk er ofte mer opptatt av
produktets utforming enn det leserne er.
Men for en som lærte de første grepene
innen pressefoto for rundt femti år siden, er endringen stor.
Jeg var medarbeider i en avis som var
så liten at den brukte NTBs laboratorium
til å ta seg av fremkalling av film og kopiering av bilder. Filmen var sort/hvit, og
kameraet var et to-øyd Flexaret speilreflekskamera. Men nok om det. Utenfor
laboratoriet på NTB satt de rutinerte fotografene i kontorlandskap. De syntes
åpenbart at det var hyggelig å snakke
med jyplingen som var oppom et par
ganger i uken, av og til hver dag, for å levere film eller hente bilder.
De behandlet meg pent,
men jeg fikk

klare meldinger. Jeg lærte mye om lys. Unngå
blitz, men bruk gjerne
blitz i solskinn. Personer
skal se rett på kameraet,
men ikke mot linsen,
men søkeren. Kroppen
skulle være 45 grader på midtaksen, og
folk skulle stå tett.
Det er det siste pandemien tvinger oss
til å bryte med. Og folk som blir fotografert, gjør det nærmest på autopilot.
Vi som tar bildene, er ikke så fornøyd,
men de som arbeider med rekkeviddeforlengere gleder seg nok. De ville jo ellers ikke fått så
stort bilde i avisen.

