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Svenska Möten 25 år

Mattias Klum  – att spegla naturen

Åre förbereder sig inför VM 2007
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Ålder: 38
Familj: Monika, 37, Ansgar 5, Einar, 
snart 2 och hunden Doglas

Yrke: Fotograf, författare, filmare och 

föreläsare.

Önskeuppdrag: Alltid nästa nya uppdrag.

Vill gärna arbeta mer i Sverige.

Viktiga drag hos föreläsare: Lyhördhet, per-

sonlighet, engagemang och passion.

Aktuell: Expedition Linné, en dokumentärfilm

till 300-årsminnet av Carl von Linné. En upp-

täcktsresa till sju kontinenter med fokus på

den livsavgörande frågan: 

Hur ska vi handla idag för att överleva i mor-

gon? Hur kan vetenskap och forskning bidra

till en bättre värld?
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Konsten 
att spegla 
naturens själ

- Trots att vi kan flyga till månen och är den

mest framgångsrika arten på jorden är vi alla

beroende av naturen, säger Mattias Klum,

nyligen hemkommen från Nya Kaledonien

och Australien. Människan kan kuva det

mesta här i världen men naturkrafterna rår

vi inte på.

För Mattias Klum är det ett privilegium

att sitta uppkrupen med kameran 50 meter

upp i en trädtopp i Borneo i ur och skur i

väntan på den rätta ögonblicket. Eller att

vandra i regnet längs Mälaren och njuta av

naturens skiftningar.Att känna sig liten, när-

varande i stunden och upplevelsen. Det är

medvetenhet om miljön och samspelet mel-

lan människa och natur som Mattias Klum

vill förmedla.

Det stora intresset
- Vi lever på en jord som är ansträngd av

människans framfart och måste ta ansvar för

våra handlingar, hävdar Mattias Klum. Jag

vill inge hopp och inspirera till att vara rädd

om vår unika värld.

Sitt brinnande intresse för naturen hade

Mattias Klum redan i unga år. Som 12-åring i

sommarhuset utanför Ludvika lånade han

pappas kamera.Vid 17-års ålder hade han sin

första sponsor, en kameratillverkare som

försedde honom med kamerautrustning.

Något år senare hoppade han av gymnasiet

för att satsa allt på att bli naturfotograf.

National Geographic
Under årens lopp har Mattias Klum genom-

fört många fotoexpeditioner runt om i värl-

den. Det har blivit oförglömliga möten med

djur, miljöer och avlägsna kulturer, i många

fall hotade. Resorna och uppdragen har

publicerats i National Geographic och andra

världsledande tidsskrifter.

- Alla uppdrag är svåra. Det gäller att ständigt

hitta nya infallsvinklar i överflödet av bilder

och att få människor att beröras, menar

Mattias Klum. Jag har tur med mina upp-

dragsgivare. Trots höga krav, strikta tids- och

budgetramar låter de mig köra som jag vill

och hitta min personliga tolkning.

Ibland blir det inte som det var planerat.

Regnskogen just där kanske redan skövlats

och människorna i byn flyttat. Förut-

sättningarna har ändrats och då gäller det att

tänka om och hitta nya infallsvinklar.

- Det gäller att lära sig av motgången och

vända den till något positivt, säger Mattias

Klum. Genom samarbete i teamet är det

möjligt att hitta nya lösningar.

Med utgångspunkt från sina resor och

bilder föreläser Mattias Klum om kommuni-

kation, teambuilding, målfokusering och

ledarskap. Det är ämnen som är lika avgö-

rande för människor i företag och organisa-

tioner som för forskningsresor till Himalaya,

Borneo eller i spåren av Carl von Linné.

Samarbete
Talarforum har Europas största nätverk med

över 7 000 talare, utbildare, experter, under-

hållare och inspiratörer och erbjuder allt-

ifrån korta effektiva föreläsningar till längre

seminarieserier och utbildningar. Svenska

Möten och Talarforum samarbetar för att

erbjuda talare till gemensamma kunder med

målet att skapa möten som stärker deras

attraktions- och konkurrenskraft.

Luftballongen svävar sakta över floden i den ångande regnskogen.

På nästa bild plirar en surikat nyfiket upp från sanddynerna i

Kalahariöknen. På den tredje ses en skimrande kungskobra redo

för attack. Mattias Klum är inte bara en av våra främsta fotografer

och filmare utan även en eftertraktad föreläsare hos Talarforum.

Foto: Talarforum Arkiv
Text: Kristina Palmgren, Talarforum
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