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Fredrik Karlsson, fotograf från Göteborg som reser till Alaska den 21 augusti för att fotografera.Vad ska du göra i
Alaska?Jag ska fotografera djur, natur och människor. Jag kommer att följa med på en guidad resa genom Alaska och vi
kommer bland annat att besöka nationalparker och djurreservat. Jag vill med mina bilder försöka fånga den fantastiska
naturen och djurlivet i den orörda vildmarken som fortfarande finns i Alaska. Vi kommer också att besöka ett antal
guldgrävarbyar där jag med svartvita bilder ska fånga den historiska andan som lever kvar i städerna. Vad ska du göra
med bilderna?Målet med resan är att samla material till en utställning och en bok. Jag kommer också att sammanställa en
dvd med bilder.Vad har du för mål med projektet?Jag vill förmedla i bild hur vildmarken är uppbyggd och hur viktigt det
är att naturen och djurlivet bevaras. Det är ju så att vildmarken exploateras allt mer och i Alaska håller man på att utvinna
olja och gas vilket gör att den naturliga vildmarken är i riskzonen. Man vet att det finns en massa orörda naturtillgångar i
Alaska men hur kommer det att se u i framtiden om vi inte agerar nu?Hur kom du på den här idén?Jag har tidigare
fotograferat natur och landskap i Nepal, Kebenekaise och Sarek. Det här med Alaska har jag tänkt på i ungefär två år
men det senaste halvåret har det blivit mer konkret. Jag har läst mycket om djur och natur och alltid lockats av friheten i
naturen. Det här vill jag förmedla till andra. Varför reser du just nu?Det som är så speciellt med Alaska är ju att det är
väldigt kallt på vintern och väldigt varmt på sommaren. På vintern kan det bli uppåt 40 minusgrader och på sommaren
mellan 35 och 40 plusgrader. Att jag väljer att åka nu är dels för att fånga de fina färgerna i naturen och dels för att
djuren nu har ätit upp sig inför vintern och är fina att se på.Hur länge ska du vara borta?I en månad. Under den tiden
kommer jag mestadels att arbeta men det blir nog tid för lite semester också. Har du resfeber?Ja, lite faktiskt. Det här
projektet är ju lite speciellt eftersom jag har ett så tydligt mål med resan och bilderna. Det finns en vision som jag vill
förverkliga och jag är väldigt motiverad. Förr när jag gjort liknande projekt så har det varit lite mer på vinst och
förlust.Ingela Hedberg031-62 40 11 ingela.hedberg@gp.se
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