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Anders Andersson - en bröl
Får ett brudpar avbildas med
gummistövlarna på?  Anders
Andersson,  före detta reporter
på Smålänningen, fotograferar
kärleken på ett oklassiska vis.

Allt förändras, ävenså bröllops-
bilderna.

Knivskarpa, halvstela porträtt
i halvfigur framför en blåflammig
skärm har fått konkurrens.

En som driver på utvecklingen
är Anders Andersson. Han vill
mer än att enbart ta de traditio-
nella och förväntade bilderna.

Hans vagga stod i Björkenäs i
Odensjö vid sjön Bolmen men
bröllopskunderna står ofta, efter
deras egna önskemål, vid havet.
Många av kunderna är kustnära
eftersom hans bas numera är
Åled utanför Halmstad.

– Men på tillbakavägen kan
man ju också föreslå en betong-
vägg som bakgrund...

Bildsignaturen Anders A har
talat. 

Pennan kom först
Fast hans egen bakgrund är jour-

nalistens. Han gick skrivarlinjen
på Ädelfors folkhögskola som
följdes av reporterpraktik på Små-
länningen sent 1990-tal.

Därpå bar det av till två av Hal-
landspostens lokalredaktioner.

– Jag upptäckte att det var roli-
gare att fotografera än att skriva.
Så jag fick fast jobb som press-
fotograf på HP i Halmstad. 

Efter drygt en handfull år, in-
klusive två somrar på Aftonbladet,
vände han självmant ett nytt blad.

2007 startade han fotofirma för
att serva företag, svensk press
och ävenså par i giftastankar. 

En enda chans
Första testet var en släktings bröl-
lop. Det gav mersmak.

– Det är roliga jobb. Alla är gla-
da, alla är uppklädda och det
händer mycket.

Samtidigt är det nervöst och
allvarsfullt. Ett bröllop går inte
att repricera.

– Men jag har ganska stor nytta
av bakgrunden som pressfotograf,
har blivit van att improvisera.
Det kan ju börja ösregna...

Motivmässigt leker och busar
han seriöst. Han söker duons per-
sonlighet, kontraster och någon

extra knorr. Resultatet blir inte
sällan inkopierade små frågor.
Varför stövlar? Varför mitt i iskalla
snön? 

Det tar tid att titta klart. Av-
ståndet till färdigberättad Hö-
torgskonst är långt.

Bildkonst för väggen
Så påpekar han något märkligt.
På många svenska hemväggar
saknas bilder från ett av livets
största ögonblick - just bröllo-
pet.

Hans teori är att det har lite
med jantelagen att göra. Man ska
inte hänga sig själv i hemmet,
möjligen ställa sig själv i finrum-
mets bokfylla.

Hans motgift är att ta miljöbilder
med paret. Som han&hon som
dansar fram under de stora
ekarna i hagen. Eller poserande
på en badstrand med badgäster.

Då blir vi:et del i en större värld,
i en härlig miljö, i en humorsatt
omgivning. Och berörs då inte
av janteparagrafen...

– Men fotograferingen bygger
mycket på att brudparet tar fram
sina egna teatraliska talanger.

Digitalminne i fin ask
Flertalet nöjer sig med porträtt
plus vigsel. Det kostar motsva-
rande att ha bilen på en tvådagars
reparation på verkstaden.

Och vad får kunden? Jo, några
förstoring och ett 75-tal digitala
bilder på ett USB-minne (inslaget
i en presentask, naturligtvis).

Helst vill han, så självklart, följa
paret från morgon till kväll. 

Vips drar det iväg långt och
femsiffrigt. Men nio timmars foto-
grafering kräver nästan en veckas
efterarbete vid datorn, påpekar
han.

Men ändå, kan inte farbror Nils
klara det? Han med sin nya digi-
talkamera.

Javisst, svarar han, men foto-
grafen är viktigare än kameran.
En van fotograf har öga för de-
taljer och upplägg.

– Och ”Nils” vill kanske hellre
njuta av själva bröllopet än att
försöka ta ”fina kort”?
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Från strikt till släppa loss. Bröllops-
fotograf Anders Andersson  vill mer
än enbart ta traditionella bilder. 
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