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Jesper Anhede är fotografen som tröttnade på att »sälja skit som 
folk inte behövde« och bytte arbetet i den egna reklambyrån mot 
nomadlivet som frilansfotograf. Målet var att vara utomlands och plåta 
de sex kallaste månaderna, men i fjol blev det mer. Då tillbringade han 
åtta månader i Afrika, Söderhavet, Sydamerika och USA med att 
fotografera och filma destinationer. 

Jesper Anhede
Ålder: 38 år.
Bor: Hjo.

Utrustning, hus: Canon 5D Mk3, Canon 5D Mk2 och Canon 7D.  
Använder även några Gopro 4.
Objektiv: 15, 24, 35, 50, 85, 135, 150. På resejobb nästan bara 24–70 
och 70–200 eftersom jag fotograferar i miljöer där jag inte kan byta 
objektiv utan att få in smuts i huset. Jag har en 150–600 som jag bara 
använder för sådant som jag inte vill vara nära, typ Grizzlybjörnar. 
Webb: anhede.se

TEXT Ola Jacobsen   FOTO Jesper Anhede
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ina vänner tycker att jag är knäpp 
som inte förstår hur bra jag har det, 
när jobbet innebär att fotografera 
bikinimode samtidigt som vi sim
mar med delfiner. Men jag är ju så 
fokuserad på bilderna och att hålla 
koll på att ljuset kommer från rätt 
håll hela tiden. Men visst, om jag är 
i Karibien och har tid så stannar jag 

gärna en vecka och surfar när jag är färdig med jobbet, säger 
Jesper Anhede. 

Det var efter att ha vunnit en fototävling som tanken på 

att han kanske skulle kunna leva på att vara fotograf föddes. 
– Jag fortsatte med reklam men istället för att lägga ut

fotojobben som var på min nivå, och lite över, så tog jag 
dem själv. 

Efter ett par år sålde han byrån och satsade på fotografin 
fullt ut. 

– Jag var så förvirrad att jag högg på allt. Det är delvis
mitt problem fortfarande, även om jag riktat in mig tydligt 
mot destinationer, äventyr och reklam. 

Det senaste året har Jesper Anhede fotograferat allt från 
Läckö slott och Skara sommarland till undervattenshotell i 
Tanzania och cowboyranch i USA. 

MBild på nästa  
sida: Kitesurfing är 
ett av Jesper Anhedes 
största intressen. 
»Jag vet att det ser 
ut som en action
sport men för mig är 
det något som jag blir 
lugn av«, säger han.

Fangad 
mitt i ett 
aventyr
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– Men förra veckan plåtade jag jordbruksmaskiner och 
reklambilder för en stor svensk optikerfirma, en konferens
anläggning och några turistinriktade kommuner. Förra året 
var jag borta åtta månader. Det är för mycket, jag älskar Sve
rige, jag bor ju här för att det är den bästa platsen på jorden. 

FOTAR BÅDE PÅ LAND OCH I VATTEN 
För att internationella kunder ska välja Jesper Anhede från 
Sverige före en lokal fotograf räcker det inte med att erbju
da bra bilder. 

– Alla kan fota, så jag har lärt mig fotografera och filma 
på land, i och under vatten och från luften. Det är överläg
set när du ska presentera en destination. 

Vilka är de roligaste jobben? 
– De som bjuder på äventyr. Fotomässigt är det alltid samma 
sorts utmaning som du ställs inför. Något som ska presen
teras och få en viss effekt i en viss målgrupp. Jag funderar på 
vad bilden ska användas till, vem den är till för och hur den 
ska uppfattas. 

När Jesper Anhede skulle fotografera ett undervattens
hotell utanför Zanzibar handlade det om att väga samman 
ljuset och sikten i vattnet för att få optimala förutsättningar 
för bra bilder. 

– Sikten avgörs av ljuset och om det finns några partiklar 
i vattnet. Jag var beroende av tidvattnet, det måste vara på 
väg in från havet, för då är det som renast. Samtidigt ville 

jag att solen skulle stå i zenit för att få ner maximalt med 
ljus i vattnet. 

När Jesper fotograferar under vattnet håller han sig 
gärna vid ytan för att få så mycket ljus som möjligt i bilden. 

– Oftast snorklar jag men jag har dykt sedan jag var 15 år 
så jag rör mig ganska obehindrat i vattnet. 

TOG 600 BILDER – BARA EN FUNGERADE
Det hade han god nytta av när han skulle fotografera en 
guldmakrill som satt på kroken i samma bild som den segel
båt som han färdades över Söderhavet med. Han hade för
berett de andra i besättningen på att han skulle vilja ta en 
sådan bild om de fick en fin guldmakrill på kroken. 

– Så när det väl hände var det bara att hoppa i. Jag höll 
mig fast i en tamp från båten i vänsterhanden och kameran 
i högerhanden. Det var 6 000 meter djupt så jag ville inte 
tappa något.

Bilden skulle göras som en splitbild, där man skulle se 
fisken i vattnet och båten samtidigt.

– Jag tog 600 exponeringar under den timme som jag låg 
i. Jag trodde att jag hade flera bra bilder men på de flesta fick 
jag inte till någon bra splitbild på grund av vågorna. Och på 
de som jag fick till var båten suddig eller det vara bara stjärt
fenan som syntes av fisken. Det visade sig att det bara var en 
enda av de 600 som var bra. Men det räckte ju, bilden vann 
Baltic Wedding, Portrait and Nature Photo Contest 2015 med 

Fotointresset började med surfintresset för Jesper Anhede, och han fotade ofta sina surfvänner. Den här bilden gav honom priset Best Surf Photo – O’neill, Outside, Chohoo Photo Award.

Hemligheten bakom bra surfbilder är att komma riktigt nära, menar Jesper som själv alltid  
fotar i vattnet med vidvinkelobjektiv och undervattenshus.

Så här ser det ut när Jesper fotograferar i vattnet. »Jag läser hela tiden av  
situationen så att jag vet innan var jag ska vara när det händer«, säger han.

»För att få bra surfbilder måste 
man vara riktigt nära. Det är lätt att 

vara bekväm och försöka plåta med 
teleobjektiv från stranden.«
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The Best Photograph of creative views of nature samt kategorin 
»Nature – Underwater« i Prix de la Photographie Paris 2015.

– När vi var klara med bilden, jag klättrat tillbaka till 
båten och vi tagit upp fisken och kastat i kroken igen, fick vi 
upp en haj. Jag var väldigt glad att vi inte fick hajen först, så 
att jag slapp veta vad som fanns där och ligga i vattnet i en 
timme som levande bete. 

JOBBIGT ATT LIGGA I VÅGORNA 
Fotointresset började med surfintresset och Jesper fotogra
ferade ofta sina surfvänner. Flera av de destinationer som 
han arbetar för i dag är också surfdestinationer. 

– För att få bra surfbilder måste man vara riktigt nära. 
Det är lätt att vara bekväm och försöka plåta med tele
objektiv från stranden men om den som ser bilden ska 
känna det som att man är i bilden måste jag också vara det 
för att ta den. 

För att få till bilderna på surfare i vågor använder Jesper 
vidvinkelobjektiv och undervattenshus. 

– Man måste vara på rätt plats när surfaren börjar få upp 
fart. Placering är svårt, man är nästan alltid på fel plats. Jag 
ber surfarna att de ska vara så nära mig de kan utan att köra 
på mig men en sådan här plåtning handlar jättemycket om 
att jaga runt i vattnet för att försöka hinna hamna rätt. 

Har du blivit pååkt någon gång? 
– Ja, det har hänt. Men bara väldigt lindrigt. Jag läser ju hela 
tiden av situationen så att jag vet innan var jag ska vara när 
det händer. Men det är jobbigt att ligga i vågorna precis i 
vattenytan och hela tiden få dem över mig. För en person 
som inte är lika vattenvan som jag är skulle det vara en 
paniksituation. Men genom att fokusera på bilden kan jag 
behålla lugnet. 

Jesper är noga med att alltid förbereda sig på olika scena
rier inför en plåtning. 

– Ibland kan det till exempel finnas undervattensström
mar som kan dra ut en till havs. Vad många inte känner 
till är att de sällan är mer än tio meter breda, så istället för 
att misslyckas med att simma in mot land i en timme och 
sedan drunkna utmattad kan man bara simma tio meter åt 
sidan och komma ur strömmen. 

FICK SVINDEL I VATTNET
Under ett jobb i Mexico fick Jesper uppleva något nytt som 
dykare. 

– Nära Tulum finns sötvattenkällor med världens kla
raste vatten. Sikten kan vara 100 meter under vattnet. Jag 

Jesper var ute och ståpaddlade med sin vän David på Vättern utanför Hjo när isen lossade. David hoppade upp på ett isflak för att Jesper skulle ta en bild. »När jag sa att bilden blev ganska tråkig            frågade han vad han skulle göra. »Du får väl vara naken eller något« sa jag. Här vill Jesper visa höjden i hoppet genom att ta med seriebildstagning, och sedan lägga ihop bilderna. 

»Folk sa till mig att det inte var så konstigt att jag tog bra bilder när jag åker 
till så vackra platser. Så då gav jag mig själv i uppdrag att plåta tre olika 
porträtt med helt olika känsla på samma plats med samma modell inom 
en timme. Det här är ett av dem«, säger Jesper Anhede. 

»Jag höll mig fast i en tamp från 
båten i vänsterhanden och kameran 
i högerhanden. Det var 6 000 meter 

djupt så jag ville inte tappa något.«

»Det är så många naturelement 
som spelar in så bilderna skiftar hela 
tiden vare sig jag vill det eller inte.«
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fick svindel flera gånger, det var helt galet. Jag har aldrig 
varit med om något liknande. 

Källorna ligger mitt i djungeln och i sina bilder ville 
 Jesper Anhede kombinera de två äventyrsvärldarna. 

– Jag valde en kille på lina och en tjej som snorklar, och 
så stegen mellan världarna så att man förstår att det är en 

bild och inte två. För mig var den ganska enkel att ta rent 
praktiskt, jag kunde stå på botten och det fanns inga vågor 
som ställde till splitbilden. Det var värre för killen på linan. 
Det fanns inget sätt för honom att ta sig upp på linan från 
land så han fick dra sig upp på den från vattnet och ställa sig 
upp. Det var inte så lätt. 

Är du inte rädd att alla dina bilder ska bli likadana? Under-
bara Jesper Anhede-bilder från paradisställen? 
– Nej, faktiskt inte alls. Det är så många naturelement som 
spelar in så bilderna skiftar hela tiden vare sig jag vill det 
eller inte. Om jag fotograferar samma ställe vid samma tid 
på dagen flera dagar i rad är det så många olika fiskar, moln 

»När vi var klara med bilden fick vi 
upp en haj. Jag var väldigt glad att 
vi inte fick hajen först.«

Här har Jesper kombinerat två äventyrsvärldar i samma bild. Stegen finns där för att betona att det är just en bild och inte två. Bilden är från en sötvattenkälla i Mexicos djungel. En prisbelönad bild där Jesper låg i Söderhavets vatten under en timme för att ta bilden. När han väl kommit upp i båten igen fick de en haj på kroken.
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www.aifo.se
Aifo AB, Mariehällsvägen 39 B 
168 65 Bromma. 
Telefon: 08-720 06 45

                                                  Bryr dig lika mycket om packvolym 
och kilogram som wattsekunder  och brinntid? 
 Elinchroms nya ELB 400 väger inte mer än två kilo, rymmer 
350 st blixtar på full effekt och att att ladda ett tomt batteri tar 
inte mer än 1,5 h. Lamphuvudet på 250 g, finns i två versioner: 
Action – för snabbhet (1/5700s) samt Pro – för styrka och  
HyperSync (424 Ws). 
 Alla andra imponerande prestanda 
och funktioner Elinchrom lyckats 
pressa in i ELB 400 och som vi 
inte får plats med här kan du 
läsa om på vår hemsida.

creative image lighting technology

Naturlig storlek,
onaturligt mycket kraft.
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och ljus vid de olika tillfällena att bilderna ändå kommer 
skilja sig åt. 

KOPPLAR AV MED KITESURFING
På Guadeloupe i Västindien ville Jesper Anhede ta en 
surfbild som ingen annan hade tagit. Han placerade en 

kitesurfare över land och några personer under som refe
renspunkt. 

– Utan de där personerna på stranden hade man inte 
fått samma känsla för bilden. Han fick göra kanske tio hopp 
innan den satt. 

Kitesurfing är också Jesper Anhedes största intresse. 
– Jag vet att det ser ut som en actionsport men för mig 

är det något som jag blir lugn av. Det är en naturupplevelse 
som kräver totalt fokus men som ändå får mig att koppla av. 
Det är lyxigt. Det är som att åka wakeboard med ett segel 
istället för båt. Och eftersom seglet sitter högre upp än 
båten kan man hoppa högre och längre. Visst händer det att 
vinden dör när man är mitt i ett hopp och man störtar ner, 
men då får jag försöka landa så att jag bryter vattenytan på 
ett bra sätt och inte landar helt platt. 

»Förra året var jag borta åtta månader. 
Det är för mycket, jag älskar Sverige,  

jag bor ju här för att det är den bästa 
platsen på jorden.«

Undervattensfoto kräver bra sikt. Mängden partiklar i vattnet avgör ofta detta.

»Den här bilden från Hjo gillar jag jättemycket. Ljuset är fantastiskt. Människorna poppar ut ur bilden med hjälp av ljuset samtidigt som platsen kommer fram så bra. Det är inte bara en bild   på paddelbrädor utan också en miljö som omisskännligt visar vart det är«, säger Jesper.


