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NEWYORK/OSLO:Debestials-
ke krigsbildene fikk Pentagon til å
stenge nettsida. Nå kommer bil-
dene i bokform i Norge.

Det er billedkunstneren Tho-
masKvam sompubliserer bildene
i boka «nowthatsfuckedup.com».
Boka er ment som et antikrigsdo-
kument og skal vise krigens rå-
skap og råskapen til mange av
dem som deltar i krig.

Bakgrunnen for boka er den
kontroversielle pornonettsida
amerikaneren Chris Wilson
startet. Somet spesialtilbud til
amerikanske soldater i Afgha-
nistan og Irak, tilbød Wilson
gratis tilgang til pornonettsida

Krigsfoto i bytt
I bytte mot gratis
porno samlet ame-
rikaneren ChrisWil-
son soldatenes eg-
ne bilder fra Afgha-
nistan og Irak.
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nowthatsfuckedup.com, mot
at soldatene sendte bilder som
viste hverdagen deres.

Resultatet ble grusomt.

Grove bilder og skjending
– Etter hvert som flere og flere av
disse soldatene lastet opp egne
bilder fra soldatlivet skiftet bilde-
ne karakter, fra snapshots av sol-
datenes dagligliv, til det som vir-
ket som en konkurranse i doku-
mentasjon av bestialitet. I løpet
av de knappe to åra websida var
oppe, utviklet den seg til et om-
fattende usensurert bildearkiv
over den amerikanske krigførin-
gens konsekvenser for sivilbe-

folkningen og de stridende parter,
skriver Thomas Kvam i forordet
til boka.

Soldatenes bilder viser tilsyne-
latende åpenbare brudd på Genè-
ve-konvensjonene og skjending
av omkomne. Sammen med bil-
der av istykkerskutte hoder med
hjernemasse over hele gulvet, av-
revne hoder, og nærbilder av
kropper der lemmene er sprengt
bort, er soldatenes tekster det
som gjør sterkest inntrykk.

«Sånn går det når du fiser», lyd-
er teksten til et bilde av en som
har fått sprengt bort deler av un-
derlivet og begge beina.

En kommenterer bildet slik:
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GROTESKE BILDER: Som et spesialtilbud til amerikanske soldater i Afghanistan og Irak, tilbød amerikansren ChrisWilson gratis tilgang til pornonettsida

PUBLISERER KRIGSFOTO:
Billedkunstneren Thomas
Kvam.


