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Vänster sida:
Akleja (Aquilegia vulgaris)
Denna sida:
Ekorrbär (Maianthemum bifolium)

Glödande blommor
Foto och text: Oleksandr Holovachov Översättning: Hans Mejdevi

V

ad är fluorescense? Det är en samling föremål som när de
utsätts för kortvågsljus skapar en ny sorts ljus, vanligtvis med
lägre energi och längre våglängd. När ultraviolett ljus exponeras på en sedel eller id-handling kan man upptäcka säkerhetstext
eller andra markeringar som annars inte skulle ses med blotta ögat. När
det handlar om fotografi är det det ultravioletta ljuset som stimulerar
fluorescensen som gör att vi kan se en ljus, synlig glöd av olika färger,
vit, blå, grön, gul eller röd. Det är den fluorescensen jag fångar med
min kamera.

Det är inte sällsynt med fluorescens i naturen. Många föremål glöder
vackert under ultraviolett ljus. Man kan till exempel se en häpnadsväckande samling mineraler på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Har du ett akvarium hemma ser du också lätt att koraller och till
och med fiskar skimrar vackert under ultraviolett eller blått ljus. Det
finns också hos skorpinoner. De är kända för att anta blå eller grön färg
under ”det svarta ljuset”. Men vanligast är det hos blommor, trots att
det inte är känt bland de flesta av oss.

Fluorescerat fotografi görs i totalt mörker eftersom insläppt ljus
omöjliggör fotograferandet. Två viktiga redskap behövs. Först och
främst måste man se till att endast ultraviolett ljus träffar blomman.
Fotografen måste använda ett säkert ljus, till exempel en uv-fackla,
som inte producerar något synligt ljus. Ljuskällan kan bäddas in med
ett speciellt filter som bara släpper igenom uv-ljuset och stänger ute
alla andra vågländer. I andra hand måste man vara säker på att den synliga fluorescensen registreras av kameran eftersom blomman också kan
reflektera en del av det ultravioletta ljuset och på så sätt smutsa ner
fotografiet. För att undvika detta kan fotografen sätta ett ultraviolett
filter på kameralinsen. Om de här båda åtgärderna görs kan man vara
säker på att objekten är perfekt återgivna.

Varför lyser plantor? Vi vet inte riktigt. Fluorescens i naturen är ännu
inte tillräckligt studerat. Några forskare anser att ljuset från växten
stimulerar pollinerare, men det är ganska osannolikt. Blommornas fluorescens är ganska svag. Den har så låg intensitet att den inte är märkbar
på dagen och förekommer inte alls nattetid. Varför skulle då aklejans
frökapsel, som syns i det här reportaget, fluorescera så intensivt? Växten har ju redan pollinerats och behöver alltså inte längre locka till sig
insekter. Men det är inte det den här artikeln ska handla om. I stället
vill jag visa att det biologiska fenomenet är ett otroligt vackert och
intressant fotografiskt objekt.
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GLÖDANDE BLOMMOR

”Ibland räcker det med att använda en enda
ljuskälla för att skapa en intressant effekt.”

God belysning är utomordentligt viktigt vid fluorescerande fotografering. Det bästa sättet att återge blomman beror mycket på själva arten.
Ibland räcker det med att använda en enda ljuskälla för att skapa en
intressant effekt. Den dramatiska bilden på vitplister har gjorts med
en enda sådan – fluorescensen kommer från kronbladens insida och
fungerar som en lanterna. Men i de flesta fall behövs en mer komplicerad ljussättning. Man kan använda flera ljuskällor eller man kan ”måla
med ljus”. Med så lång exponeringstid som möjligt kan du ”måla” med
ljuskällan över blomman på ett sätt som du bestämt i förväg. Att ”måla
med ljus” tillåter inte endast fotografen att ljussätta ett komplext föremål med endast en ljuskälla utan du kan, som i bilden på prästkragen,
efter lite övning använda din kreativitet.
Damm från kläder är fluorescensfotografens största fiende. Ljusa kläder
bleks ofta med speciella kemikalier för att de ska verka renare och
vitare. Tyvärr fluorescerar dessa vitmedel starkt i ultraviolett ljus. De
finns överallt i vår omgivning och gör fula märken i bilderna. Det gäller
att se till att blommorna är rena innan vi tar våra bilder. Att i datorn
senare klona bort fläckarna är ett hårt jobb.
Många blommor är mycket små, som bilden på porslinsblomman,
mindre än 5 mm. Makrolinser ger inte tillräckligt skärpedjup. Därför
behöver man använda ”stacking”. Just den här bilden är komponerad av
43 sammanfogade exponeringar.
Att exponera sig för stora mängder av ultraviolett ljus är skadligt för
människan. Därför är det viktigt att skydda ögon och hud när du använder tekniken. Uv-skyddande glasögon och mörka kläder är nödvändigt.
Som tur är är växter mer toleranta till ultraviolett ljus än vi däggdjur
och en kort exponering av ultraviolett ljus under fotograferingen gör
ingen skada. ■
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Vänster sida:
Fjäderhibiskus (Hibiscus schizopetalus)
Ovan:
Vitplister (Lamium album)
Till höger:
Porslinsblomma (Hoya carnosa)
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