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I SIN BLOGG  får Camilla Noresson utlopp för sitt stora fotointresse. ”Det känns som om foto och blogg hör ihop. Man delar helt 
enkelt med sig eftersom man vill att andra ska göra det. Genom att lägga upp bilder på bloggen och skriva vilka inställningar jag 
tagit bilderna med, så är det också ett sätt att dela med sig av sina erfarenheter till andra som fotograferar”, säger hon.  
   FOTO: MÅNS LÖFGREN

Gissa platsen SIDAN 6

USA blir nästa steg

MALMÖROCKARNA  i Grand Rezerva är aktuella med den 
nya digitala singeln ”Volume 3” och riktar också blicken väs-
terut. ”Nu har vårt skivbolag en utarbetad plan för att vi ska 
kunna åka över till New York på ett showcase och visa upp 
oss”, säger sångaren Micke Svensson.

SIDAN 10

Först fotografi Först fotografi 
– sedan bloggeri– sedan bloggeri

TRAFIK.  Allt fl er felparkerare bötfälls i Malmö. Under 
2011 skrevs det ut 144 768 parkeringsböter, jämfört med 
134 301 året innan.

– Eftersom Malmö har expanderat har även vårt upp-
drag vuxit, säger Eva Svenning, parkeringsansvarig på 
Gatukontoret.

Munkhättegatan i Lindängen följer trenden.
 SIDAN 4

P-synd 
straffas 
oftare

SIDAN 6

”””Smileys är till för 
illitterata snorungar.”

      KRÖNIKAN, SIDAN 2KRÖNIKAN, SIDAN 2

Per Ingridz om uttryck:

      LOKALTIDNINGEN.SELOKALTIDNINGEN.SE

Johnnie Krigström:
”Vi har så otroligt roligt 
tillsammans och det ser folk.”
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FOTOBLOGGEN.  Camilla 
Noressons stora intres-
se är fotografering. Gärna 
närbilder på vattenmoleky-
ler och insektsben. Hennes 
blogg har hittills besökts 
av över 10 000 nyfi kna och 
för några månader sedan 
blev hon kontaktad av 
en amerikansk bildbank 
som ville använda hennes 
bilder.

– Macrofotografering hand-
lar om att fota närbilder av 
saker. Det kan vara insekter, 
växter eller is. En ny värld 
öppnar sig när man krälar 
runt på marken och fokuse-
rar på det där som du aldrig 
ser när du bara promenerar 
rakt genom en park eller går 
över en sandstrand, säger 
Camilla som satsat mycket 
på fotograferandet sedan 
2008 när en digital system-
kamera kom in i hennes liv.

Och om hon inte ligger i 
sidoläge i en skogsdunge 
för att fånga livet under ytan 
så vill hon förmedla käns-

lan av ett visst ögonblick, 
vilket också blir avgörande 
när hon sedan tittar igenom 
bilderena.

– Många bilder kan vara 
”bra”. Men om jag inte kän-
ner att de ger uttryck för den 
känslan som jag hade i ögon-
blicket så kanske jag blir 
mindre nöjd, säger Camil-
la som för några månader 
sedan blev kontaktad av en 
amerikansk bildbank som 
ville skriva ett avtal med hen-
ne gällande fem av hennes 
bilder. Om bilderna sedan 
laddas ner får hon betalt av 
bildbanken. 

”Sånt jag älskar”
Vilken typ av bilder var de 
intresserade av?

– Is! Och andra macrobil-
der av blad och droppar. 
Och det är sådant som jag 
älskar att fotografera. Jag 
glömmer tiden när jag är 
ute med kameran, berättar 
Camilla.

Och bilderna lägger hon 
upp på sin blogg.

– Inte alla. Väldigt få fak-
tiskt. Jag kan ta uppemot 300 
bilder när jag är ute en efter-
middag, skrattar Camilla.
Varför började du blogga?

– Det känns som om foto 

och blogg hör ihop. Man 
delar helt enkelt med sig 
eftersom man vill att andra 
ska göra det. Genom att läg-
ga upp bilder på bloggen 
och skriva vilka inställning-
ar jag tagit bilderna med så 
är det också ett sätt att dela 
med sig av sina erfarenheter 
till andra som fotograferar, 
säger Camilla.

Efter att den världskände 
naturfotografen Terje Hel-
lesö erkänt att han mani-
pulerat runt hundra bilder 
under de senaste sex åren 
så har de fotoinitierade bli-
vit mer misstänksamma mot 
andras fotografi er och kom-
mentarerna på olika forum 
på nätet tidvis skarpa. Men 
någonstans så har avslöjan-

det också gjort att många 
fotografer skriver exakt vad 
de gjort med sina bilder.

– När man som jag tar 
många macrobilder så är 
skärpedjupet väldigt vik-
tigt för att få bilden skarp. 
Numera så skriver jag exakt 
vilka inställningar jag har 
och jag har hittills klarat mig 
undan tråkiga kommenta-
rer, säger Camilla.

Fåordig blogg
Bloggen heter I Bild och 
Ord – men det är inte så 
många ord?

– Nej, haha, det är en foto-
blogg och jag skriver saker 
som har med fotograferan-
det att göra, säger Camil-
la som undrar om de som 
lämnar ut sig själva på nätet 
verkligen är medvetna om 
att det kan få konsekvenser.

– Är man vuxen så får man 
väl anta att personen i fråga 
har tänkt till. Men alla dessa 
unga människor som lägger 
upp bilder kanske ångrar sig 
sedan. 

  ■ Blogg: http://cnoresson.
wordpress.com

Med fokus på bloggen
Camilla Noresson går mer än gärna i närkamp med naturen

CAMILLA MED  macrot i högsta hugg. Ungefär en gång i 
veckan lägger hon upp nya bilder. Just nu är hon glad att det 
har blivit minusgrader så att hon kan fota frysta vattenmoleky-
ler.  FOTO: MÅNS LÖFGREN

BloggarenBloggaren

PAULINE
BENGTSSON

pauline.bengtsson@lokaltidningen.se

PER INGRIDZ
per.ingridz@lokaltidningen.se

TÄVLING.  Känner du 
ditt Malmö väl? I så fall 
är Lokaltidningen Mal-
mös tävling ”Gissa plat-
sen” något för dig. Nam-
net säger egentligen pre-
cis vad det går ut på. Det 
gäller för dig att gå in på 
vår hemsida www.lokal-
tidningen.se/malmo. När 
du listat ut vilken plats 
bilden föreställer mejlar 
du ditt svar till oss via en 
länk på hemsidan. Vin-
naren får en trisslott och 
publiceras i nästa num-
mer tillsammans med det 
rätta svaret. Svaret mås-
te vara inne senast ons-
dagen den 15 februari. 

Rätt svar i förra numrets 
Gissa platsen var Garni-
sonsparken eller ”Tjuva-
parken” på Kirseberg. 
Vinnare blev Karin Nils-
son som får en Trisslott 
med posten. Grattis!

Kan du ditt 
Malmö?

LOKALKÄNNEDOM.  Gå 
in på vår hemsida www.
lokaltidningen.se/malmo 
och tävla.

(Gäller bilar som har minst halvförsäkring)

0771 - 390 390
www.rydsbilglas.se
Malmö
Heleneholm Ystadvägen 17 
Värnhem Zenithgatan 5, 040-32 68 00

Lund 
Odlarevägen 3, 046-13 23 03

Helsingborg Söder
Industrigatan 97, 042-32 72 00 

Helsingborg Norr
Garnisonsgatan 16, 042-15 95 00

Är din bil försäkrad hos Länsförsäkringar Skåne?
Då lagar vi Dina stenskott kostnadsfritt

Kostnadsfritt!


