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Anders
Nilsen

Etter å ha jobbet som studieleder i fotografi på Norges 
Kreative Høyskole i 10 år og reist jorden rundt for å 
dokumentere mennesker i nød, som har kommet på 

trykk i DN, VG i tillegg til andre nyhetskanaler, kom det et 
tidspunkt der Anders Nilsen selv ønsket å vende tilbake 
til skolebenken. Det skulle vise seg å bli mer lærerikt enn 
han først hadde regnet med.

– Hvorfor valgte du å begynne på en Master i Fotojour-
nalistikk i Volda når du allerede jobber som fotojournalist?

– Den sterkeste motivasjonen var å bli et bedre fotogra-
fisk meg. Når du jobber mye med et hvilket som helst fag 
er det lett å komme til et punkt der du stagnerer litt, og for 
meg var det viktig å finne et rom for utvikling. Det var en 
mulighet til å stille mer kritiske spørsmål til yrket mitt i 
tillegg til å prøve ut nye metoder å fortelle historier på. Det 
å gå tilbake til skolebenken er en måte å kjøpe seg tid på, 
men det mange ikke tenker på, som kanskje er det mest 
motiverende med utdannelsen, er de andre studentene. Vi 
sitter alle på mellom fem og ti års erfaring hver og det gir 
mye ekstra kompetanse å ta av i et klasserom.

Og disse bildene hadde ikke blitt laget hadde det ikke 
vært for at jeg var student. 

Vi hadde en oppgave med tittelen «Helping others» som 
på semesterplanen passet med min kones termin. Jeg tenkte 
det kunne bli litt banalt og spurte derfor læreren, Stuart 
Franklin fra Magnum hva han mente om det?  Svaret var 
ganske greit: «Du er ganske idiot hvis du ikke gjør det».

– Du har vært i kriseområder og fotografert menneskers 
verste dag. Hvordan var det å plutselig vende linsen mot 
din egen kone?

– Til å begynne med var det en ganske triviell historie, 
men så begynte det å gå galt. Og det gjorde at jeg ble nødt 
til gjøre meg noen refleksjoner over hvordan det er å være 
pappa, fotograf og dokumentarist når ikke alt går som det 
skal. I ettertid har jeg tenkt at mye var instinktiv trening 
som slo inn. Jeg stiller meg fremdeles spørsmål ved hva 
som skjedde. Hvordan jeg reagerte da det ble komplika-
sjoner som gjorde at Lukas måtte forløses med keisersnitt. 
Frem til da hadde jeg vært tett på og fotografert hele veien, 

men i det konen min ble lagt på operasjonsbordet fikk 
hun en kraftig reaksjon. Hun skalv, ble kvalm og da var 
det plutselig min kone som hadde det dårlig. Jeg la bort 
kameraet og var der for henne fordi hun og jeg har et langt 
forhold, vi har en relasjon. Men så kommer Lukas ut og han 
gråter ikke. Konen min er jordmor så vi ser på hverandre 
og forstår fort at det er noe som ikke stemmer.  Og da hun 
begynte å komme seg litt og  jordmødrene bærer Lukas ut 
av rommet, tar jeg instinktivt med meg kameraet og følger 
etter. Jeg fotograferer alt som skjer med ham i det de jobber 
med å få ham til å puste. Det rare var at i det øyeblikket 
hadde jeg ikke noe forhold til ham, han var fremdeles en 
ide for meg. Vi hadde barnerom, leker og klær, men jeg har 
aldri truffet ham før. Så helt uten å tenke på hvor skummel 
og dramatisk situasjonen egentlig er, står jeg og tar bilder. 
Og jeg husker tydelig at jeg tenkte på hvilken blender jeg 
brukte og hvilken hensikt bildet hadde fordi det var et 
vindu som kastet et fantastisk morgenlys på Lukas i det 
lille rommet. Det er et tidsrom på syv minutter hvor det er 
usikkert hva som skjer, men så våkner han gradvis opp, og 
i det jeg hører ham gråte kommer også følelsene mine til-
bake. Det høres kanskje ut som jeg er verdens verste pappa, 
men det er gjerne slik det er når vi er ute og fotograferer. 
Jeg har spurt meg selv; «hva skjedde der, burde jeg ikke 
ha vært mye mer følsom ?» Men det var noe i meg som 
sa at dette var essensen i historien «Helping others». Så 
jeg dokumenterte at barnelegen og jordmødrene fikk liv i 
sønnen min og hjalp ham inn i livet.

– Hva sier konen din til bildene?
– Hun har ikke sett dem, hun har overfladisk godkjent 

dem. Det er fremdeles for nært i tid, men hun har sagt at 
hun gjerne vil se nærmere på dem når alt har kommet litt 
mer på avstand.

– Hvordan er ditt forhold til Lukas nå?
– Jeg holdt en lengre monolog for ham mens mor lå på 

postoperativen, jeg fikk fortalt ham et par ting der. Nå er 
han en blid gutt som smiler mye, og det har gitt liv til fars-
følelsen. Det virker som han har tilgitt meg for at Pappa var 
opptatt av lys og blender på hans vei inn i denne verden.

PORTFOLIO

Veien mellom lykken og sorgen kan være så kort.  
Anders fikk oppleve begge i løpet av sin sønns fødsel.

TEKST ELLI TRIER BILDER ANDERS NILSEN
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