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Timeless Fine Art Wedding Photographer. 
I capture beauty and moments in the most subtle, intimate & beautiful way.



När jag blir anlitad till att fotografera ett bröllop, så är det ett jättestort förtroende som jag får.
 Jag får inte bara närvara vid denna stora stund i erat liv, utan jag får också privilegiet att få 
uppleva hela dagen väldigt nära er och att vara era ögon en sådan här dag. Genom mina bilder 
ska ni minnas tillbaka på den här dagen om och om igen, i resten av era liv. 

W H E N  Y O U  B U Y  F R O M 

A  S M A L L  B U S I N E S S

A N  A C T U A L  P E R S O N 

D O E S  A  L I T T L E  H A P P Y  D A N C E



Priser & Paket

5  T I M M A R

Fotografering i 5 timmar under 
bröllopsdagen, och alla bilderna 
sedan levererade högupplösta. 
På 5 timmar så hinner vi med 

porträttfotografering, vigsel och 
antingen brudskål eller lite för-

beredelser innan.

18 500 kr

8  T I M M A R

Fotografering i 8 timmar under 
bröllopsdagen, och alla bilderna 
sedan levererade högupplösta. 

På 8 timmar så hinner vi med för-
beredelser, vigseln, porträtt och 

uppstarten av middagen.

24 500 kr

1 2  T I M M A R

Fotografering i 12 timmar under 
bröllopsdagen, och alla bilderna 
sedan levererade högupplösta. 
På 12 timmar så hinner vi med 
förberedelser, vigseln, porträtt, 

middag, tal, gäster, dans...

29 500 kr



FAQ
Hur många bilder ingår?
Det beror så klart på hur länge ni väljer att boka mig. Men vid minsta paketet ingår 
åtminstone 600 högupplösta bilder. Oftast mer.

Hur lång tid tar det innan bilderna är klara?
Under högsäsong så har jag en leveranstid på 6-8 veckor.

Hur länge är du kvar på bröllopet? 
Så länge som ni vill. Mitt minsta paket är på 5 timmar, och jag är alltid på plats ca en 
timme innan fotograferingen startar för att hinna göra alla mina förberedeler innan 
fotograferingen kör igång.

Kan jag preliminärboka vårat datum?
Först till kvarn får boka. Så det enda sättet att verkligen vara säker på att jag är eran, är 
att boka mig med bokningsavtal och betala 50% av fotograferingspriset 

Kommer vi träffas för första gången på bröllopet? 
Nej, jag vill alltid försöka få till en konsultation innan bröllopsdagen. Ibland finns ett 
geografiskt hinder för att få till en sådan och i så fall tar vi och bokar in ett Skype eller 
FaceTime möte, så att vi har sett varandra innan den stora dagen.  
Vid en konsultation så gör vi också upp ett preliminärt körschema för dagen, och då 
kommer vi ganska snart se ifall timmarna ni bokat kommer räcka till allt som ni vill ha 
med från dagen.  
Skulle vi se att finns behov för fler timmar eller en andre fotograf så är det inga prob-
lem att boka på det i efterhand

Måste vi boka ett av dina färdiga paket, eller kan vi boka något däremellan?
Dom färdiga paketen på 5, 8 och 12 timmar har jag för det är det oftast de tidsuppläg-
gen jag får mest förfrågningar runt. Men självklart går det att boka något annat antal 
timmar!  Då kan ni se timmarna och priserna lite mer som indikationer på vart erat 
paket kommer landa i pris

Har du med dig en andre fotograf/second shooter?
Oftast fotograferar jag själv, men ibland så tar jag med mig en kollega när jag ser att 
det kommer att behövas. Jag kommer i så fall att ta upp det vid konsultationen

Har du fotat många bröllop?
Oh ja! Jag har inte räknat exakt, men jag närmar mig 200 bröllop. Så det är en bonus 
när ni anlitar mig, att ni får all min kunskap och erfarenhet på köpet. Jag vet precis 
vart jag ska stå och vad jag ska vara beredd på, för övning ger färdighet... 

Hur långt kan du tänka dig att resa?
Jag älskar att resa och se nya platser, så jag har inga begränsningar i hur långt bort 
ert bröllop är! Jag har fotat bröllop både i England och Grekland och på alla möjliga 
platser i Sverige.

Vad tar du i reseersättning?
Resor som är inom ca 1 timmes resa ifrån mitt hem i Vårgårda är gratis, och efter 
det lägger jag på reseersättning beroende på hur lång resan är och ifall övernattning 
behövs. Kan också bero hur lång fotograferingen är.

Kan vi beställa ett album av dig? 
Självklart! Inga album ingår i fotograferingspaketen, men det går så klart att efter-
beställa när ni fått era bilder.
Vid leveransen av era bilder skickar jag alltid med en prislista med olika prisvärda 
paket innehållande bl a  album, tackkort, förstoringar mm.

Har du andra bröllopsleverantörer som du rekommenderar?
Jajemen! Jag har fotat snart 200  bröllop, och har sett massor med fantastiska bröl-
lopsleverantörer. Fråga mig gärna om det är något särskilt ni letar efter så har jag 
säkert ett och annat tips!

Fotar du boudoir/morgongåvebilder?
Jättegärna! Älskar att fota dessa sensuella bilder, och se hur kvinnorna jag fotar växer 
under tiden som fotograferingen pågår.



Mitt mål är att varje fotografering ska kännas enkel och 
okomplicerad. Får jag bara situationen att kännas naturlig, 
så kommer resten av sig själv


