
Hver søndag presenterer
anerkjente norske fotografer et av

sine egne bilder. Her er bildet
Anders Nilsen har valgt ut. 

FAKTA FAKTA ,,,, Anders Nilsen 
Bildet er tatt i Afghanistan våren 2004 i en liten by ikke langt
fra Meyhmaneh ved navn Juma Bazaar. På min reise i Afgha-
nistan med de norske styrkene var målet å skildre hverdagen
til de norske soldatene på en ærlig og usminket måte slik at
de som var igjen hjemme skulle få et bedre innblikk i virkelig-
heten til de som velger å tjenestegjøre her. 

I arbeidet med å dokumentere arbeidet til soldatene og det miljøet de
opererer i er lokalbefolkningen en viktig faktor som både motiverer og
skjerper soldatenes innsats mot fred og et fremtidig stabilt Afghanistan.
Denne jenta dukket opp i søkeren min på en spesiell måte. Da barna i
Juma Bazaar ble oppmerksom på kameraet mitt tok det helt av. Alle ville
bli fotografert og se bildene etterpå. Denne lille jenta ble til stadighet skjø-
vet brutalt bort av guttene i landsbyen og hun stilte seg etter hvert ved
siden av flokken mens hun iakttok både meg og alle barna rundt meg. I
øyekroken så jeg blikket hennes og på et split second snudde jeg meg og
dokumenterte uttrykket hennes for alltid. Når jeg senket kameraet holdt vi
øyekontakt i flere sekunder og dette øyeblikket har siden fulgt meg. Blikket
hennes var så utrolig spesielt og direkte. Hun ble selve symbolet på til-
standen til lokalbefolkningen og situasjonen i landet. Jeg lurer ofte på om
hun har det bra...

● Født i 1973. 
● Har studert fotografi ved Edith
Cowan University i Perth, Australia. 
● Jobber som freelance fotograf/
forfatter og er studieleder ved Foto-
grafistudiet ved Norges Kreative
Fagskole (NKF) i Oslo.
● Har tidligere gitt ut boken «Afgha-
nistan – en reise med norske solda-
ter» på Kagge forlag (2006).
● Jobber spesifikt med dokumentar og spesielle miljø-
skildringer. Har blant annet ved siden av egne prosjekter
jobbet som stillsfotograf på flere sesonger av TV-serien
«71 grader Nord».
● Har fulgt Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jeger-
kommando over en 4-årsperiode for å dokumentere
tjenesten som fallskjermjeger og de menneskene som
kommer gjennom seleksjonen. Dette prosjektet har blitt
en ny dokumentarbok som kommer ut i oktober i år. 
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