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RÆLINGEN: Fra elefantryg-
gen tok Øyvind Løkka bilder 
som har vakt oppsikt i foto-
verdenen. 
VERONIKA SLETTA
redaksjonen@rb.no
63 80 00 00

– Da jeg oppdaget hva som krabbet ut av 
hula ble jeg veldig begeistret, forteller Øy-
vind Løkka. 

Han har nylig kommet tilbake fra en tur 
til India. Formålet med turen var å ta bilder 
i den indiske jungelen og av dyrene som 
befant seg der – særlig de ville tigerne. 

"
Jeg fikk høre at ingen an-
dre norske naturfotografer 
sitter på slike bilder.

ØYVIND LØKKA
fotograf

– Ikke bare enkelt
– Et par uker før jeg reiste ned fikk jeg in-
formasjon om at det befant seg noen gan-
ske unge tigerunger i Bandhavgarh Nasjo-
nalpark. Da bestemte vi oss raskt for å lete 
etter dem da vi kom fram, forteller man-
nen fra Rælingen. 

Løkka hadde alliert seg med indiske Ra-
jat Singh og bedriften «Tiger Tracker». Et-
ter noen dager ute i jungelen fikk Løkka 
tatt bildene han har høstet mye ros for se-
nere. 

– Tigerungene, som er rundt 10 uker 
gamle, holder seg nede i hula si når moren 
er ute og jakter. To til tre ganger i uka kom-
mer hun tilbake til ungene sine, og da be-
veger de seg utenfor hula. Denne gangen 
var vi der på rett sted til rett tid, og jeg fikk 
knipset noen bilder, forteller Løkka. 

– Og det var ikke bare enkelt, med tanke 
på at jeg befant meg på en elefantrygg, leg-
ger han til. 

Mange tilbakemeldinger
Opplevelsen i seg selv omtaler Løkka som 
helt fantastisk. Men først da han kom hjem 
fikk han et inntrykk av hvor spesielt det 
hele egentlig var. 

– Jeg fikk straks tilbakemeldinger på at 
dette var helt spesielt, og at ingen andre 
norske naturfotografer sitter på slike bil-
der. Bilder av så unge, ville tigerunger. 
Først da skjønte jeg hvor heldig jeg hadde 
vært og det er absolutt ikke alle som får 
oppleve dette, sier han. 

Bildene har allerede vakt oppsikt i foto-
verdenen. 

– Fire av bildene har blitt belønnet med 
Medal of Excellence av Nordkisa Fotoklub-
ben. Et av bildene har blitt brukt som co-
verbilde på Professional Photographers på 
Facebook. En side som følges av over 
200.000 personer. Det er stor stas, sier fo-
tografen. 

■ Tok bilder av unge, ville tigerunger i India

Først da Øyvind kom tilbake til Norge 
forsto han hvor unike bildene hans var

TIGERUNGE: Øyvind Løkka knipset blant 
annet dette bildet da tigerungene dristet seg 
ut av hula si. ALLE FOTO: ØYVIND LØKKA

FOTOGRAF: Øyvind Løkka reiste utelukkende til India for å ta 
bilder.  FOTO: PRIVAT

TI UKER GAMMEL: Øyvind tok dette bildet mens han satt på 
elefantryggen. 
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