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Den Store Dag 
 

Et bryllup er hjerternes fest. Men tiden op til brylluppet kan være plaget af stress, overskuelige 

uger af planlægning og mangel på inspiration til at gøre festen uforglemmelig.  Her finder du en 

lang række artikler, der omhandler dit livs største fest. Artiklerne kommer bl.a. fra Berlingske, 

BT, FRI, Rejseliv og Weekendavisen.  

Du kan læse om tidens tendenser indenfor bryllupper, finde inspiration til alternative steder at 

blive viet og drømme dig væk til eksotiske bryllupsdestinationer. Skal du holde et økologisk bryllup 

i en skov, sige dit ”ja” blandt eksotiske fisk på Bali eller holde dig til de danske traditioner og stå 

foran præsten i Guds hus? Du kan læse om alverdens slags bryllupper her. 

Vi deler vores bryllupsguide med dig og giver brudgommen uundværlige 20 tip til et vellykket 

bryllup. Hvis du kunne tænke dig, at komme i form til den store dag, kan du finde øvelser der 

trimmer kroppen og introduktion til hvordan du kan tælle dine kalorier på FRI.dk. 

Berlingske Media ønsker dig en smuk bryllupsdag og håber du nyder læsningen. 

 

Artiklerne er indsamlet og redigeret af Anne Kristine Brix Poulsen, Berlingske Research, Juni 2011 
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Brylluppets traditioner 
 

Brylluppet er en social institution, der findes hos stort set alle folkeslag. Det er festen, der 

symboliserer indgåelsen af et ægteskab og i de fleste kulturer gennemføres en række 

overgangsritualer, som skal markere ægteparrets nye status. 

Ordet bryllup stammer fra ”brudeløb”, som i Norden betegnede den kortege af ryttere og vogne, 

som med musik i spidsen førte brudeparret og bryllupsgæsterne til og fra kirken. Optoget skulle 

vise offentligheden, at de to involverede nu var rette ægtefolk. Man begyndte først at indføre 

ægteskab i kirkebøgerne i 1646, optoget skulle derfor skaffe vidner til at bekræfte ægteskabet. 

Desuden mente man også, at dæmoner var særligt aktive i forbindelse med livets overgange, som 

for eksempel bryllupper, og at dæmonerne kunne holdes på afstand med larm. Derfor var der i 

optoget også larm fra geværer, der blev skudt af. I 1900-t. skaffedes larm ved at binde 

konservesdåser efter de nygiftes bil; en tradition som stadig ses til bryllupper i dag. 

Mange af de traditioner vi opretholder til bryllupper i dag, kan føres tilbage til gammel tid.  

Brudevalsen: Når klokken nærmede sig midnat under selve 

bryllupsfesten blev det unge ægtepar, hver for sig, danset ud af de 

ugiftes lag. Det betød, at bruden fik sin brudekrans eller brudekrone 

skiftet ud med den traditionelle konebeklædning, og at den unge 

mand fik skiftet sin fine hue ud med den daglige mandshat. Denne 

tradition har udviklet sig til, at man river brudens slør i stykker, 

umiddelbart efter at brudeparret har danset brudevalsen og klipper 

tåen af gommens strømper.  

Dørtærsklen: Da de onde dæmoner havde mest magt i selve skellet 

imellem den gamle og den nye tilværelse, løftede brudgommen sin 

brud over dørtærsklen til deres fælles hjem.  

Ris: Når man kastede ris på brudeparret, var det ud fra tanken om, at ris i sig selv rummer spiren til 

nyt liv. Derfor kastede – og kaster – man ris på brudeparret, for at sikre dem frugtbarhed. 

Morgengaven: I dag er der tradition for, at ægtemanden giver sin nye hustru en morgengave. I 

oldtiden og middelalderen udgjorde morgengaven til bruden de værdier, man i forbindelse med 

trolovelsen havde aftalt. 

 

Af Anne Kristine Brix Poulsen, Berlingske Research. Kilde: Den Store Danske 
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Frieriet 

- Vil du gifte dig med mig? 
 

Næsten hver tiende gang, den sætning bliver sagt, er det enten jule- eller nytårsaften. 

Af Mads Fisker. 13.12.2007  

 
Hvis januar er den store skilsmissemåned, 
så bliver der til gengæld friet i stor stil i 
slutningen af december. 

Det antyder i hvert besøgstallene på 
bryllupssitet Bryllup.dk. - Der sker en 
markant stigning i antallet af besøg den 24. 
og igen den 31. december, og mange nye 
brugere tilmelder sig her, siger den 
selvudnævnte bryllupsekspert Anette Balle, 
som står bag hjemmesiden.  

Ca. hvert 10. frieri finder sted omkring jul og nytår. ( Foto: Michael Medgyesi ) 

Anette Balle er da også selv blevet friet henholdsvis juleaften og dagen før nytår til sine to 
bryllupper, og hun vurderer, at hver tiende af årets samlede frierier finder sted på en af de to 
dage.  

Det sker efter, at både mænd og kvinder i meget begrænset omfang går på knæ i løbet af 
efterårsmånederne. 

- Man siger, at julen er kærlighedens fest, så det er i forvejen en festlig begivenhed, Man har fri, 
hygger sig og hele stemningen er særlig. Så bliver man måske også mere romantisk end i en travl 
hverdag, siger Anette Balle. 

Tøv derfor ikke med at lægge en særlig fin og petit pakke under træet den 24., hvis du er smittet af 
den hjertevarme julestemning. Tyg dig gennem andesteg og rødkål med nervøsitetens sved på 
panden og stil så det store spørgsmål med dirrende stemme. 

Du vil i hvert fald ikke være den eneste.(fri.dk) 
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Hun stiller det store spørgsmål 
Ja eller nej: Engang var frieri en føler til forældrene og mandens forbandede pligt. I dag er det 

blevet en opfindsom begivenhed, der ofte sker på kvindens initiativ - mere eller mindre direkte. 

Af Lene Halmø Terkelsen. 03.02.2007  

8. september 2006 indlogerede Anne Henderson sig i suiten på et lille orientalsk hotel i Barcelona. 
Hendes kæreste gennem et halvt år, Rune Friberg Lyme, var på vinsmagningskursus i den spanske 
by sammen med en flok venner, og indtil dagen før anede han intet om Annes ankomst.  

Ingen ud over en veninde og lillesøsteren kendte til den 28-årige journalists planer. Selv var hun en 
smule nervøs, og da Rune blev forsinket fra sin udflugt, satte Anne sig til at vente på værelset.  

- Egentlig havde jeg regnet med, at jeg skulle gå lidt rundt og hygge mig, inden han nåede frem, 
men jeg sad og rystede i fem timer uden at kunne spise noget, fortæller Anne.  

Hendes eneste selskab var en uåbnet flaske champagne. Indtil Rune dukkede op. Så gjorde Anne 
noget, der ville have været totalt utænkeligt på hendes mors og bedstemors tid. Hun stillede sin et 
år ældre kæreste et spørgsmål, som han forbløffet og glad svarede ja til.  

- Rune havde hele tiden været så fantastisk god til at fortælle, hvor meget han elskede mig, mens 
jeg havde været mere forbeholden. Derfor syntes jeg, at det var min tur til at melde ud. Han skulle 
have at vide, at jeg mente det seriøst, og det var en god måde at fortælle det på, fortæller Anne.  

- Jeg tænkte slet ikke over, hvem der skulle fri til hvem.  

Gode argumenter 

På næsten samme tid hjemme i Danmark inviterede den 28-årige Camilla sin kæreste ud til en 
overraskelse. Parret, der bor i København og studerer, havde været kærester i ti år. Alligevel var 
tanken om bryllup fjern for dem begge.  

Men en aften diskuterede Camilla ægteskab med to af sine venner, der begge var gift - og så fik 
hun en idé.  

På bænken i mørket blev kæresten indviet i den.  

- Jeg skrev et brev, hvor jeg argumenterede for alle de grunde, der er til at gifte sig. Det læste jeg 
højt for ham den aften, fortæller Camilla.  

- Jeg var nemlig ikke sikker på, at han havde lyst, og så måtte jeg jo tale for sagen. Og det virkede!  

I december blev de gift på Københavns Rådhus. Helt "uden grund" som Camilla understreger. 
Ligesom Anne var det hverken børn, huslån eller andre praktiske ting, der var årsag til ægteskabet.  



 8 

 

Begge de unge kvinder havde valgt manden i deres liv, og han sagde ja. Udsigten til et nej, var da 
heller ikke nok til at holde dem tilbage:  

- Det er den risiko, man må løbe, konstaterer Anne, der i grunden blev mest overrasket over 
omgivelsernes reaktion:  

- Alle var forbløffede over, at det var mig, som friede. Nogle sagde "godt gået", men mange satte 
spørgsmålstegn ved, om jeg ikke hellere ville have haft Rune til at gøre det.  

Det samme oplevede Camilla. Hun forstår ikke den højlydte undren, der blandede sig i glæden 
over det kommende bryllup.  

- Hvis kvinder forventer ligestilling, hvorfor i alverden skulle vi så ikke også kunne gå på 
frierfødder? spørger hun.  

Rollerne byttet 

Anne og Camilla er eksempler på en ny type gifteklare 
kvinder. De trasker ind blandt myrter, slør og traditioner 
for mænd på knæ og giver deres bud på et moderne 
frieri.  

De unge brude er en del af en generation, som hele livet 
har haft mulighed for at sætte dagsordenen. For at vælge 
uddannelse, job og mand - og nu også det ægteskab, de 
lige præcis vil have, forklarer sociologen Emilia van 
Hauen.  

- Moderne kvinder gør op med forestillingen om, at kvinden er byttet, og manden er jægeren. Så 
længe det udelukkende var ham, der kunne fri, havde kvinden kun magten til at sige nej. I dag har 
hun også friheden til at bestemme, hvornår og hvordan frieriet skal finde sted. Det indikerer, at 
kvinders sociale status i dag ikke længere er afhængig af mandens, siger hun.  

På Danmarks største bryllupsportal, www.bryllup.dk , har man debatteret emnet "hvem frier til 
hvem". At dømme ud fra indlæggene er der bred enighed om, at kan det ikke være anderledes, må 
man selv gøre det. "Selvfølgelig kan kvinder fri", "Hop ud i det!" og "Tro mig, du er ikke ene om at 
have verdens mest uromantiske mand", skriver kvinderne på nettets bryllupssider.  

- Piger er vant til at iscenesætte og kontrollere begivenhederne selv, og i dag slår de mere åbenlyst 
til gommen, når han ikke frier, eller også gør de det selv, siger Kenneth Lund, webmaster på 
bryllup.dk, der dog understreger, at størstedelen af brugerne på portalen ønsker et kirkebryllup 
med "hele pakken" og manden på knæ.  

- Man skal skelne mellem vielsestyper. Det er blevet mere almindeligt, at kvinden spørger ved 
borgerlige vielser - og dem bliver der jo flere og flere af, siger han og henviser til, at lidt over 50 
procent af danske par blev borgerligt viet i 2005.  
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Ifølge Danmarks Statistik var tallet i 1950 godt 35 procent.  

Kenneth Lund mener desuden, at der foregår mange "indirekte frierier".  

- Parterne sidder over søndagsmorgenkaffen og diskuterer, at de skal købe hus, hvorefter hun 
henslængt siger til ham, at så er det nok en god idé at få papir på det.  

Kompromis 

Chefredaktør Marie Louise Wedel Bruun fra magasinet Tidens Bryllup har flere kvindelige 
bekendte, der ikke gad vente på manden længere.  

- Når mænd ikke frier, er det ofte, fordi de ikke gider al hurlumhejet med kirkebryllup. Er det 
kvinden, der tager initiativet, må hun ofte gå på kompromis, og så bliver det ofte en skrabet model 
på rådhuset, siger Marie Louise Wedel Bruun, der mener, at mange kvinder er bange for at virke 
for "furie-agtige" og fremfusende, når de frier.  

Ofte er det heller ikke noget, de særligt gerne taler om.  

- Af og til går det pigerne på, og mange venter, indtil det er skuddag, når de ifølge traditionen 
gerne må, siger hun.  

For 50 år siden kunne kvinden kun flirte med tanken om at bede om mandens hånd. Ugebladene 
skrev om muligheden i forbindelse med skuddag, når hun ifølge gammel overtro må fri til ham, 
men tit handlede artiklerne mere om at plante idéen om ægteskab så grundigt i mandens hoved, 
at han troede, det var hans egen, forklarer traditionsforsker Else Marie Kofoed fra Dansk 
Folkemindesamling. Hun har forsket i bryllupsritualer og fortæller om gamle dages frierbesøg, 
hvor bejleren stak en føler ud for at få forældrenes accept. 

- Dengang var et afslag ubærligt. Bagefter skulle man leve så tæt sammen i de små samfund, 
forklarer traditionsforskeren.  

Frieriet er for alvor vendt tilbage i de seneste 20 år sammen med bølgen af romantiske bryllupper 
med store, hvide kjoler, veteranbiler og kager så høje som huse, og hvor forespørgslen tidligere 
var en diskret optakt, er det i dag blevet en event, forklarer Else Marie Kofoed:  

- Mange ser frieriet som et udtryk for, hvor højt han elsker hende, og derfor skal han finde på 
noget vanvittigt fantastisk.  

Marie Louise Wedel Bruun fra Tidens Bryllup bakker op. Hun mener, at forventningerne til frieriet 
ligefrem kan holde nogle mænd fra at gøre det.  

- Så snart en kvinde er blevet friet til, spørger alt fra veninder til damefrisør, hvordan han gjorde 
det. Hvis manden ikke kan finde på noget specielt eller mener, at øjeblikket er forpasset, er det 
lettere blot at blive ved med at være kærester. Derfor ender nogle kvinder med selv at fri - eller 
går deres vej for at finde én, der har nemmere ved det, siger hun.  
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En del af spillet 

Præcis hvor mange ægteskaber, der bliver til på kvindens initiativ, er vanskeligt at afgøre, men folk 
fra branchen - den del der tager sig af drømmene og romantikken - mener, at størstedelen af de 
kvindelige initiativer ender med en tur på rådhuset.  

- Ved de romantiske kirkebryllupper spiller man et skuespil, hvor kvinden optræder i jomfruens 
symboler, selv om hun nogle gange har børnene med op ad kirkegulvet. Hun træder ind i en rolle, 
som har en lang historie, og næste dag træder hun ud af den og trækker i bukserne igen. 
Kurtiseringen forinden er en del af det spil, og så længe man spiller det, vil det nok stadig være 
manden, der frier, siger Else Marie Kofoed.  

Rundt om på kommunernes bryllupskontorer møder man først parrene, når frieriet har fundet 
sted, "og så udfylder de bare papirerne", lyder det fra flere steder i landet.  

Men står det til eksperterne, skal de mandlige læsere ikke læne sig alt for mageligt tilbage. Nye 
tendenser eller ej: Størstedelen af de danske kvinder vil stadig gerne fries til.  

- Jeg har læst kilometervis af indlæg på vores bryllupsforum, hvor kvinder i årevis har antydet til 
deres mænd. Enten fatter vi mænd det ikke, eller også har vi en mere praktisk indgangsvinkel til 
det.  

- Mange tænker "Hvorfor nu giftes? Det er dyrt og jeg kan lide dig lige så godt alligevel", forklarer 
Kenneth Lund fra bryllup.dk, hvis kone i øvrigt selv måtte fri til ham.  

Og festen varede i... 

Anne Henderson og Rune Friberg Lyme skal giftes til september. Det praktiske er endnu ikke på 
plads - foreløbig vil de blot nyde tanken.  

De regner dog med at holde brylluppet i udlandet - og gerne over et par dage.  

Bruden bliver ikke klædt i hvidt marengsskrud, og folk skal ikke op og ned af stolene under 
middagen. Traditionerne - ikke bare dem, der gælder frieri - forandrer sig. Stive konventioner er 
væk, den øverste knap er løsnet, og for Anne og Rune er det ikke så vigtigt, hvem der holder taler 
på hvilke tidspunkter:  

- Der er mange, som tager hele bryllupspakken. Vi vælger at lave om på det meste af den, lyder 
det fra den kommende brud. (JydskeVestkysten) 
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Gode råd til gommen 

20 uundværlige råd til brudgommen 
De fleste kvinder ved allerede i en meget tidlig alder, at de en dag skal giftes. Af forskellige 
årsager bliver nogle det så aldrig, men det er en helt anden sag. 

Af Lars Rix, 12.04.2008 

Som kommende brudgom kan du imidlertid være ret sikker på, at din udkårne, allerede længe før 
du har været nede på knæ, har gjort sig nogle klare tanker om, hvordan netop hendes bryllupsdag 
skal forløbe.  

Og lad det være sagt med det samme – du får meget svært ved at ændre på hendes chance for 
bare denne ene dag at udleve sin prinsessedrøm. 

Som mand har du næppe gjort dig de store tanker om, hvordan denne romantiske begivenhed skal 
forløbe. Andet end at det gerne må være sjovt, afslappet – og helst ikke alt for dyrt, vel? Men som 
dagen nærmer sig, går det op for dig, at der faktisk er ret så mange ting, du skal tage stilling til og 
tro mig – det er ikke nemt at agere i en verden af bordbuketter, silkeslæb og kager i flere etager. 
Derfor kommer her 20 helt uundværlige gode råd fra brudgom til brudgom.  

1. Frieriet 

Du har besluttet, at det skal være hende. Og her snakker vi for evigt, ikke? Spørgsmålet er så nu, 
hvor du skal sige det til hende. Alt – undtagen offentlige toiletter – kan i den forbindelse være 
romantisk, men det kan faktisk være ret så grænseoverskridende at skulle ned på knæ, hvis der er 
mange mennesker til stede. Og det især, hvis hun siger nej... Så tænk lige over det, inden du 
ydmyger dig selv foran 40.000 mennesker på lægterne til en aller anden fodboldkamp. 

2. Invitationer  

Måske du har tænkt: »Vi sender da bare en mail ud så er den klaret.« Eller også har du set, at I har 
en fotokopimaskine inde på arbejdet, som hurtigt kan knalde de der 80 invitationer ud på A4-ark – 
måske i en fræk grøn farve. Glem det. Bryllupsinvitationer skal være intet mindre end det grafiske 
udtryk for jeres grænseløse kærlighed til hinanden. Og så i øvrigt indikere, at dette bliver den mest 
fantastiske fest, som de ikke må gå glip af. Sandsynligvis ender det med noget japansk origami – 
som så alligevel bliver ødelagt i posten.  

3. Bordplan 
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Nej, du kan ikke bare sætte dem i alfabetisk rækkefølge. At lave en bordplan til et bryllup kræver 
noget nær en doktorgrad i matematik. Der regler med nærmeste familie tættest på brudeparret 
og så fremdeles. Men i disse tider, hvor alle er skilt, og familien 
antager gigantiske dimensioner med papsøskende, delebørn og 
forældre, der både er blevet skilt og gift tre-fire gange, og ingen 
kan lide hinanden, kan det bare ikke gå op. Afsæt mindst et par 
aftener til at rokere på papirlapperne.  

4. Brudebuket 

Du tror, det er løgn, men traditionen tro er det dig, der skal 
bestille hendes brudebuket, og med mindre du hedder Erik 
Bering, har du ikke en jordisk chance for at ramme lige den, hun 
drømmer om. Den der dusk til 20 kr. nede på tanken kan du 
roligt glemme alt om, og de der 30 langsstilkede roser, du plejer 
at købe, når du har dårlig samvittighed, duer heller ikke. Søg 
hjælp.  

5. Tøj 

Det er fristende, når hun nu har brugt 22.000 kr. på en eller anden koldskålshvid prinsessesag med 
fem meter langt slæb, bare at købe et af de mørke jakkesæt nede i H&M til dig selv. Men det kan 
ses. På den anden side bør du også overveje, om det der sæt med kalvekrøs og høj hat fra 
Troelstrup er noget, der matcher dit image. Nej, vel?  

6. Strømper 

Tag ikke dine nye Paul Smith-sokletter på. De skal alligevel klippes i stykker sidst på aftenen. 

7. Ringe 

Kan desværre ikke undværes til denne form for begivenhed. En overgang var det hipt i visse kredse 
at få tatoveret en ring om fingeren. Duer ikke. Luk hellere øjnene og betal uanset, hvor meget 
guldpriserne er steget.  

8. Polterabend 

Vælg dine venner med omhu. Det der med at ende inde på Strøget udklædt som frø med noget 
ecstacy proppet op endetarmen kan ødelægge din fremtid – og dit forestående bryllup. 

9. Aftenen før 
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Som det sig hør og bør skal du og din kommende brud overnatte hver for sig den sidste nat inden 
brylluppet. Det er her, du sammen med din »best man«, skal tænke de store tanker om livet og 
døden. I den forbindelse er det meget fristende at gå ud og få en nightcab til at dulme de værste 
nerver, men træd varsomt! Tømmermænd er ikke fedt – hverken de fysiske eller de moralske – 
når du skal op af kirkegulvet næste dag.  

10. Vielsen 

Nej, du skal ikke finde din bedste tungeslasker frem, når i endelig har sagt ja til hinanden. Det er ok 
at kysse hende, men vær ikke for ivrig – husk at både hendes far, Gud og præsten ser på. 

11. Brudepiger 

Det er ikke nogen god idé at foreslå diverse eks-
kærester og hende den lækre nede fra Emmerys 
som brudepiger. Brudepiger her i landet er små 
søde børn af hunkøn, der – ligesom bruden – skal 
have udlevet deres prinsessedrømme.  

 

12. Salmer 

Når I holder møde med præsten inden vielsen, så lad være med at foreslå, at I skal synge Blichers 
»Sig nærmer tiden...«, for den synes du er så smuk. Der er begravelsessalmer, og der er 
bryllupssalmer. Hold dig til de sidste. 

13. Transport 

Yes! Det er nu, du kan få udlevet din drøm om at ræse bort fra kirken i en Ferrari F430 Spider med 
hendes slør flagrende efter dyret. Men du kan lige så godt droppe det. Hun har sandsynligvis 
allerede lejet den hyggelige og romantiske åbne hestevogn, så I trukket af en eller anden bovlam 
krikke kan trille langsomt gennem byen.  

14. Fotograf 

Det kan godt være, at at din udkårne drømmer om et sort/hvidt kunstfoto i modlys, men nu er 
Annie Leibovitz ikke lige til at få fat på, så... Stil ikke for højt, men heller ikke for lavt, når I hyrer en 
fotograf. Drop Villys Bryllupsfoto nede på hjørnet og hyr i stedet en god fotograf, der kan tage 
nogle flotte reportagebilleder. 

15. Toastmaster 
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Vælg for Guds skyld ikke sjove Onkel Finn, der elsker at lytte til sig selv og sine dårlige vittigheder i 
timevis. En toastmaster skal være hurtig, effektiv, ikke for fuld og i stand til at stoppe din mor, når 
hun begynder med sit timelange lysbilledshow med billeder af dig fra du var spæd. 

16. Talen 

En tale til sin brud er ikke nogen nem opgave, så udskyd ikke skriveriet til sidste øjeblik. Sådan en 
tale skal helst indeholde noget originalitet, humor og en hel masse kærlighed, så både brud og 
svigermor får en tåre i øjenkrogen. Og nej... Selv om det er fristende, kan du ikke dele Lars Lilholts 
»Kald det Kærlighed« rundt til forsamlingen med ordene: »Det her er vores sang, skat«.  

17. Dansen 

Du kan ikke krybe uden om. Brudevalsen skal gennemføres – og det uden, at du begynder at spille 
luftguitar eller forsøger at indføre nogle af dine gamle moonwalk-trin under seancen.  

18. Natten 

Lad være med at bruge 10.000 kr. på 
bryllupssuiten på D’Angleterre. I kommer 

sandsynligvis hjem, når solen står op, falder 
dødtrætte om i sengen og skal være ude af 
døren, når I vågner klokken 12 næste dag. 

19. Rejsen 

Mauritius. Paris. Barbados. New York. 
Mulighederne er mange, når I skal på jeres 
drømmerejse. Mulighederne er ikke Lalandia, vandreferie i Dollerup Bakker eller en smuttur med 
Brænderup-traileren ned til Otto Duborg.  

20. Økonomien 

Forvænt at din privatøkonomi ligger i ruiner mindst et år efter dit bryllup. Alt er bare 20 pct. 
dyrere, når det drejer sig om denne dag. (fri.dk) 
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Bryllupsguiden - den sikre vej til et vellykket 

bryllup 
Et bryllup er et virvar af regler, etikette og gamle »mormor« råd, som kan være svære at følge. 
Vi bringer en guide, som bringer brudgommen sikkert uden om de værste fælder. 

Af Christian Nørr, 10.03.2006 

Vælg rigtig  

En grundsten i ethvert vellykket bryllup er at vælge 
den rette. Er du i tvivl er det for sent på selve dagen 
at fortryde. Gør du det, er det »direkte i fængsel« 
uden at modtage ros eller penge over start.  

Overlev din polterabend  

Egentlig er det ude af dine hænder. Du kan kun håbe 
på, at du har valgt dine venner med omhu. Og at du ikke selv var den værste, da din bedste ven i 
damekostume blev trukket op og ned ad Strøget.  

Husk brudebuket og ringe  

Er der to ting, der bare skal være i orden, er det buket og ringe. Det er kun Mr. Bean, der slipper 
godt af sted med at glemme ringene. Sørg med andre ord for en pålidelig bestman.  

Højt og tydeligt  

Lad ikke gæsterne - og endnu mindre din kommende hustru - være i tvivl om, hvorvidt du rent 
faktisk sagde ja, da præsten spurgte. Et klart rungende »JA« virker overbevisende.  

Gå langsomt  

Afstem hastigheden, når I går ud af kirken. Det ser nu engang bedst ud, hvis ikke du slæber af sted 
med fruen. Du kan tids nok lade hende gå halvandet skridt efter dig.  

Gaver  

Som udgangspunkt gives alle gaver med en venlig tanke. Så husk at se glad ud, når moster Aase 
kommer med hjemmehæklede grydelapper og en olielampe fra Holmegaard.  
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Ædruelighed  

Hold dig ædru. Det virker ikke særlig troværdig, når du skal fremsige den store kærligheds-odyssé 
til din nygifte hustru og kløjes i både ord og formuleringer. »Jeg ææælsker dig...« må du gemme til 
senere på natten.  

Mad  

Vælg en driftsikker kok. Og server ikke kiksekage eller retter med polske hindbær.  

Gode manerer  

Hvis der er repræsentanter fra det mørke Jylland til stede, vil det være et krav flere gange under 
middagen, at I stiller jer op på stolene og kysser hinanden. I skal sikkert også under bordet et par 
gange. Pas på ikke at falde i brudekjolen. Og husk at se ud som om, I synes det er helt fantastisk 
med al den motion.  

Dans før midnat  

Hav styr på tiden. For mange brudepar er det en ukrænkelig regel, at der skal danses inden 
midnat. Også selvom gæsterne hverken er helt eller halvt færdig med desserten.  

Musik  

Vælg musik med omhu. En lidt for ivrig »klaverbokser« kan hurtig forvandle festen til en dårlig kopi 
af et halbal. Og husk så de rette toner til brudevalsen: Det er svært at danse rent til onkler, tanter 
og mostre, der traller sig gennem brudevalsen, fordi CDen er blevet væk.  

Retræte  

Der findes et utal af uskrevne regler for jeres retræte. For tidligt kan indikere, at I er godt trætte af 
selskabet. Til gengæld er det for sent, hvis I er de eneste tilbage på dansegulvet.  

Hold dig vågen  

Stik lige en finger i jorden, inden du bevidstløst falder om i bryllupssuiten. Hvis din brud har ventet 
hele aftenen på din udelte opmærksomhed, er det bestemt værd at forsøge at levere varen. 
(fri.dk) 
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Farvel til sex og frihed 
Mange mænd er angste før og for ægteskabet, som de betragter som den store 

manddomsprøve. Vi spurgte nogle gifte mænd, om der er 

noget om myterne. 

Af Katja Maria Salomonsen, 24.06.2007  

Mens bruden svæver rundt i en lykkelig sky af hvid tyl, er 
gommen måske i stilhed ved at gå ned af skræk ved tanken 
om ægteskabet som et fængsel, hvor sexliv, frihed og -
aftenerne med gutterne forsvinder  

Det er så yndigt.., synger vi, mens alle myterne og 
forventningerne buldrer rundt i hovedet på mange 
brudgomme, som på trods af angst for ægteskabets 
udfordringer alligevel vælger at sige ja til sin udkårne.  

Og den første tid af ægteskabet er lykkelig, nærmest 
euforisk.  

Ifølge psykolog Camilla Holst varer bryllupseuforien i ca. et års tid efter brylluppet, hvor parrene 
befinder sig i en tilstand af lykke-rus.  

»Om de har valgt det store kirkebryllup, Elvis-brylluppet i Las Vegas, eller det stille og anonyme af 
slagsen på rådhuset, er uden betydning, for der er noget magisk ved den første tid, en harmoni der 
holder konflikterne fra døren«, siger Camilla Holst.  

Derfor er de nygifte par ikke klienter hos Camilla. De opsøger først parterapien, når ægteskabet 
byder på nye »udfordringer« – angsten forbundet med at blive forældre, fælles huskøb, utroskab 
m.v.  

Til gengæld opsøges psykologen af en del mænd inden brylluppet.  

Mændene kommer med angst for og før ægteskabet.  

»De er bange for at binde sig, da de føler, at skridtet fra kæreste til ægtemand er noget af det 
mest frygtindgydende«, fortæller psykologen.  

Mange af mændene har forvrængede forestillinger om, hvad ægteskabet er. De tror på de myter, 
som deres fædre og bedstefædre har strøet om sig som mannakorn af visdom; At sexlivet 
forsvinder, når man bliver gift. At den skønne kvinde, man giftede sig med, efter brylluppet 
forvandles til en stereotypisk hejre af en kvinde, der tilbageholder sex. Hun forbyder, at de ser 
deres venner, og forhindrer, at de har et liv uden for hjemmet.  
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Ægteskabet som fængsel 

Camilla Holst oplever, at disse mænd, som ser brylluppet som en 
manddomsprøve, ofte kæmper alene med de indre dæmoner og -
deres angst.  

»Det bliver et fængsel for dem. Manden ser sig selv som et 
overhoved, patriarken for hele klanen, og han er nærmest træt på 
forhånd over det kæmpe ansvar, han føler, bliver lagt på hans 
skuldre, når bryllupsklokkerne ringer,« afslører hun.  

Men hvor galt står det egentlig til, og er der nogle gode og 
brugbare råd til sæsonens brudgomme? Vi fangede nogle erfarne 
ægtemænd og bad om deres råd. 

 

GODE RÅD TIL KOMMENDE BRUDGOMME 

Anders, læge, 31 år, har været gift i to år »Da jeg skulle giftes frygtede jeg lidt, at ægteskabet 
betød, at jeg måtte give afkald på mine venner. De tanker er dog efter følgende blevet gjort 
fuldstændig til skamme. Mit råd må være, at man skal huske at nyde brylluppet og ægteskabet. 
Man går ind i en ny tidsalder, når man bliver gift, en naturlig fase og udvikling i sit liv. Det er vigtigt, 
at begge parter er indstillet på at arbejde for ægteskabet«. 

Italienske Tonino, 50 år, bor i England, har været gift med sin anden kone i 7 år. »Første gang jeg 
blev gift, følte jeg mig presset til det. Det var en kombination af mine forældres ønsker, min 
kærestes ønsker, og hvad der forventedes af mig. Jeg følte, at min frihed blev frarøvet, det var som 
at blive sat i et bur. -Mit råd er, at man ikke skal gifte sig for ungt. Min oplevelse er, at mænd 
modner følelsesmæssigt meget senere end kvinder. Hvis de gifter sig for tidligt, begynder de 
måske at kede sig, og så bliver de hurtigt fristet til sidespring. Du skal først gifte dig, når du er klar 
og ikke kan lade være«. 

Sir Nicolas, pensioneret landmand, 70 år, er gift på tiende år med sin anden kone »Jeg var 
rædselsslagen, inden jeg skulle giftes ved mit første bryllup! Jeg var overbevist om, at det var 
dødsstødet til min frihed. Min frygt var, at jeg aldrig mere kunne gøre, hvad jeg havde lyst til. Mit 
råd til folk i ægteskabstanker er; Bo i et andet hus end din kone. Så kan du rode så meget, du har 
lyst til!« 

Tom Hale, caféejer, oprindeligt fra USA og er dansk gift på niende år. »Jeg frygtede intet ved 
ægteskabet. Jeg glædede mig, for jeg havde jo mødt min soulmate. Det er vigtigt at man husker på 
at et ægteskab er et »team«. Et samarbejde og en enhed som der skal arbejdes med og på« 

René, salgschef, 39 år, boede på ’polsk’ med sin kone, indtil de blev gift for lidt over et år siden 

»Min kone og jeg havde jo været kærester, boet sammen og fået børn sammen, længe inden vi 
blev gift, derfor frygtede jeg intet ved selve brylluppet. Og dog.... jeg var panisk angst for, at skulle 
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komme til at sige et andet navn end hendes i min bryllupstale til hende. Det hele føltes rigtigt, så 
jeg håbede, at vores bryllupsdag blev rigtig god. Jeg kan kun anbefale ægteskabet. Det lyder måske 
som en kliché, men det er dejligt at bekræfte sin kærlighed over for hinanden. At man er der for 
hinanden medgang og modgang«. 

Ebbe, tømrermester, 61 år, har været gift med sin kone i 12 år. Det er hans andet ægteskab. »Jeg 
var 27 år, da jeg blev gift for første gang. Inden da havde jeg levet det vilde liv i Køge med byture 
og dame bekendtskaber. Så da jeg skulle giftes, var der ingen angst forbundet med det. Jeg havde 
løbet hornene af mig. Tiden var moden til at stifte familie og skabe et trygt hjem. Det er vigtigt, at 
du kender din kommende ægtefælle godt. Prøv at bo sammen, inden i bliver gift, så ser man 
hurtigt hinandens dårlige sider og vaner. Det vigtigste er kærligheden og sammenholdet, for hvad 
der sker omkring én i livet, kan man ikke altid gardere sig imod«. (B.T.) 
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Find den type bryllup du ønsker dig – 

økologisk, i kirken, på vand, på land 

og i luften. 

 

Flere brudepar søger kirkens velsignelse 
Flere brudepar søger kirkens velsignelse, efter de har fået borgmesterens juridiske velsignelse af 
ægteskabet. 

Af redaktionen, 22.04.2008 

En ny tendens vinder frem blandt danske brudepar. De får først borgmesterens juridiske 
velsignelse af ægteskabet ved en borgerlige vielse. Senere, når de får råd, tid eller lyst, opsøger de 
så Vorherres billigelse ved en såkaldt kirkelig velsignelse. 
Det skriver Kristeligt Dagblad. 

En ny opgørelse, som Danmarks Statistik har udarbejdet for 
Kirkeministeriet, viser en klar stigning i antallet af kirkelige 
velsignelser. 

Mens tallene ikke rørte på sig fra 2005 til 2006, hvor der 
blev foretaget 1742 kirkelige velsignelser af borgerligt 
viede, steg antallet sidste år til 1863. 

- Havde nogen for 10 år siden omkring middagsselskabet 
fortalt, at de ville supplere deres borgerlige vielse med en 
kirkelig velsignelse, havde det vakt forundring. I dag synes 
folk, at det er interessant, vurderer religionssociolog Brian 
A. Jacobsen fra Københavns Universitet, som er 
medforfatter til bogen "Tørre tal om tro". 

Forskellen mellem den kirkelige velsignelse og vielse er, at 
brudeparret kun siger "ja" én gang ved velsignelsen. Det første "juridiske ja" er nemlig allerede 
sagt på rådhuset. 

I Århus Domkirke ser domprovst Poul Henning Bartholin væksten i velsignelser som et udtryk for, 
at kirken står stærkere i folks bevidsthed. 
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- Når borgerligt viede par vælger at supplere med den kirkelige velsignelse, er det ofte et aktivt 
valg, fordi de har brug for et religiøst ståsted. Vi ser i dag en stigende bevidsthed om ritualer ved 
de overgange, der betyder noget i livet, siger han. 

Ribebiskop Elisabeth Dons Christensen mener, det stigende antal velsignelser vidner om 
ændringer i samfundet: 

- Den traditionelle rækkefølge for familiestiftelse hed tidligere først ægteskab, så hus og til sidst 
børn. Men i dag er det ofte først hus, så børn og til sidst ægteskab. Vielsen handler i første omgang 
om at få det juridiske i orden, og det ordner man for nemheds skyld på rådhuset. Det store bryllup 
venter man med, til man har råd, tid og kræfter, vurderer biskoppen. (Fri.dk, Kilde: Kristeligt 

Dagblad) 
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Det er så yndigt at følges ad - bare ikke i kirke... 
Flere og flere danskere vælger kirken fra, når livets store ceremonier skal afholdes. Det har givet 

plads til ceremonimestre, der tilbyder bryllupper og begravelser med mere personlighed og 

uden Gud. Sognepræst Mikkel Wold mener, de nye udbydere vil blive vejet og fundet for lette, 

mens sociolog Mikkel Hviid Jacobsen kalder det helt i tråd med det individualistiske 

forbrugersamfund. 

Af Anne Funch, afu@berlingske.dk, 29.06.2009  

FOLKEKIRKEN: De nægter at sige ja til hinanden ved at spadsere op til alteret og gifte sig i kirken. 
Det er trods alt for hyklerisk, når man ikke har et forhold til kristendommen og kun går i kirke 
juleaften.  

De vil heller ikke nøjes med at få papir på kærligheden ved en ekspedition på rådhuset, der foregår 
næsten lige så hurtigt, som man kan slå en klapstol ud eller sende en sms. Det er for klinisk, for 
upersonligt og for ufestligt. Men hvad så? En tur omkring Las Vegas måske? For giftes vil de. Mest 
fordi ritualet og selve ceremonien markerer, at parret vil hinanden for alvor og helst resten af livet. 

Den slags skal selvfølgelig gøres med hjertet og 
ikke bare være en standardløsning som så meget 
andet.  

Desuden er der heller ikke så mange ritualer 
tilbage, så hvis ikke kærligheden skulle 
markeres...? Duer ikke med Las Vegas.  

Det er for dyrt, er dårlig stil og mest for 
celebrities, som impulsivt flyver dertil i deres 
private jet.  

Men hvad så? Dilemmaet er velkendt for det stadigt stigende antal danskere, der mere eller 
mindre har fravalgt kirken, men som har et stærkt ønske om at markere glæder og sorger i 
forbindelse med forskellige overgange.  

 

Alternative udbydere  

Det seneste halve år har nye udbydere i Danmark -ikke bare af bryllupsceremonier, men også af 
andre ritualer som navngivning, konfirmation og begravelse meldt sig på banen som alternativer til 
kirken og rådhuset.  

Dog uden at ceremonierne har juridisk gyldighed.  
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Det er firmaet LivsCeremonier og organisationen Humanistisk Samfund, der siden årsskiftet har 
tilbudt at udføre ceremonier for folk, som gerne vil give ceremonien et mere personligt præg, og 
som ikke nødvendigvis ønsker at blande Kirken ind i begivenheden.  

25. juni debuterer Humanistisk Samfund med en bryllupsceremoni for det første ud af foreløbig 
seks par, der i sommermånederne og frem til oktober har valgt en højtidelighed, som indeholder 
meget af det samme som en kirkelig vielse, men i et regi, der matcher parrets indstilling bedre, 
som det hedder.  

Celebranten, som personen, der leder ceremonien, kaldes, tilrettelægger højtideligheden og 
holder en tale for parret.  

Eller for den unge, der vil markere overgangen til voksenlivet, for det lille barn, der skal have et 
navn eller for kvinden eller manden, hvis pårørende har bestilt en begravelsesceremoni.  

»Nogle vil have sange og digte, andre vil nøjes med musik og en tale, men vi lægger vægt på, at 
ceremonien kommer til at fungere som et forløb,« siger Mimi Larsson, mag. art i antropologi, 
medlem af Humanistisk Samfund og som hen over sommeren skal lede fire af 
bryllupsceremonierne.  

Hun har været på ceremonileder-kursus i Norge, hvor søsterforeningen Human-Etisk Forbund har 
praktiseret bryllupsceremonier i 50 år, og har foretaget vielser med juridisk gyldighed de sidste 
fem år.  

Nul samba  

I Danmark er det foreløbig kun rådhuset og anerkendte trossamfund som f. eks.  

Folke kirken, der kan blåstemple ægteskabet og andre overgange i livet.  

Humanistisk Samfund er ifølge Mimi Larsson yderst bevidst om ikke at udhule ritualerne og 
ceremonierne, så de mister værdien.  

Man kan med andre ord ikke få et samba- bryllup eller fyre den maks. af på et par vandscootere, 
hvis det er en bryllupsceremoni, man har bestilt.  

»Vi er ikke et eventbureau, der udfører ekstreme bryllupper eller i øvrigt stiller op til hvad som 
helst,« fastslår Mimi Larsson.  

Hun forklarer, at man skal være indstillet på, at hele grundlaget for ceremonien sker ud fra en 
humanistisk livsanskuelse, at ceremonien skal være præget af højtidelighed og koncentration 
ledsaget af velvalgte ord, der bringer parret i centrum.  

Ord, der forkynder humanistiske værdier som kærlighed, respekt, tolerance og lighed. Desuden er 
det et krav, at man skal en tur omkring rådhuset i forbindelse med ceremonien, så det er ikke bare 
bliver en »for-sjov-fest« , som Mimi Larsson udtrykker det. 
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Mens Humanistisk Samfund ifølge talsmanden, antropolog og forfatter Dennis Nørmark ønsker at 
bryde Folkekirkens monopol, , er firmaet LivsCeremonier mere positivt i sit syn på ritualer, der 
finder sted i kirkeligt regi.  

Brug for valg  

Firmaet, der har eksisteret i et halvt år, har gennemført både bryllups-og begravelsesceremonier 
og har bestillinger på begge dele.  

LivsCeremoniers stifter, tidligere sognepræst Liselotte Hornemann Krag, mener, at kirken stadig 
har en stor og afgørende betydning, men at der er brug for at kunne vælge.  

»Jeg har stor respekt for kirken og de opgaver, den udfylder. Der er ingen tvivl om, at ritualerne 
stadig betyder utroligt meget for rigtig mange, men ritualerne behøver ikke at finde sted i kirken 
for at opfylde deres formål. Hvis man aldrig har følt sig hjemme i den kristne begrebsverden eller 
måske definerer sig som spirituel eller religiøs, uden dog at høre hjemme i en bestemt trosretning, 
kan det føles forkert at gennemføre et bryllup eller en begravelse i en kirke,« siger Liselotte 
Hornemann Kragh, der er en af firmaets seks ceremonimestre.  

Bevidste forbrugere  

Hun mener, at muligheden for at kunne vælge ikke kun er til gavn for de mennesker, der foretager 
et fravalg, men også kommer kirken til gode.  

»Det vil give kirken nogle mere bevidste forbrugere, som har tænkt over, hvorfor de netop vælger 
et kirkeligt ritual. Hvis man i højere grad kan opnå at sparke folk i gang med at reflektere mere 
over de betydningsfulde overgange i livet, er vi nået langt. Endda meget langt.  

Men det bliver svært at nå dertil, hvis folk ikke har et reelt valg. Ved at skulle vælge mellem A, B 
eller C, tvinger man dem til at overveje, hvorfor vielsen eller dåben skal foregå i det ene eller det 
andet regi,« siger Liselotte Hornemann Kragh, der meget bevidst anvender ordet »forbrugere.« 
»Det er præcis, hvad vi alle sammen er. Man er ikke kun forbruger af hårshampoo eller 
håndtasker, man er også forbruger af ritualer, hvor et valg er afgørende for, hvilken vægt ritualet 
får og hvor tilfreds, man bliver med det.« Spørgsmålet er, om de nye ritual-udbydere med hver sit 
udgangspunkt har en fremtid.  

Sognepræst i Marmorkirken i København, Mikkel Wold, mener ikke overraskende, at svaret er et 
klart nej, mens sociologen Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet, siger ja til, at folkekirken 
trænger til konkurrence.  

»Vi har længe haft et opgør med indholdet og udformningen af folkekirken og ritualerne, som har 
ledt til borgerlige vielser og begravelser.  

Derfor er det tiltrængt med valgfrihed som en del af de seneste års pluralisme,« mener Michael 
Hviid Jacobsen.  
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Mikkel Wold tror derimod, at de nye udbydere vil blive målt og vejet og at resultatet vil være, at 
de er for lette.  

Gør-det-selv-løsningerne, som han kalder dem, vil formentlig ikke eksistere om 20 år, siger han.  

Opbrud  

Ifølge Michael Hviid Jacobsen er der et ritualopbrud i gang. Et opbrud, som er karakteriseret ved 
behovet for fornyelse og forandring.  

»Derfor kommer der nye udbydere på 
banen, som tilbyder at forny ritualerne 
og ceremonierne, så den enkelte har 
en større indflydelse på udformningen. 
Det ligger helt i tråd med tiden, der er 
præget af individualisme og 
forbrugerkultur, hvor man skifter 
mellem forskellige tilbud,« mener 
Michael Hviid Jacobsen.  

»Kendetegnet ved det moderne 
menneske er, at vi agerer i konstant 
forandring.  

Her tilbyder ritualerne et fast holdepunkt. Men med ritualopbruddet er det forandringen og 
behovet for indflydelse, der er i centrum.  

Ikke en afskaffelse af ritualerne, snarere tværtimod.« 

Tryghedsnarkomaner  

Michael Hviid Jacobsen refererer til undersøgelser, der viser, at det moderne menneske er rituel 
tryghedsnarkoman.  

»I de situationer, hvor livet gør ondt, er fantastisk eller på anden måde markerer en stor 
forandring, vil vi gerne have de velkendte ritualer.  

Så er det rart at kunne krybe ind i nogle færdige former, vi kender. Men behovet for tryghed sker 
sideløbende med, at vi i højere grad vil have indflydelse på dem. På samme måde, som vi selv vil 
være med til at præge alle mulige andre forhold i livet.« Heller ikke Mikkel Wold mener, at der er 
noget, som tyder på, at vi slipper ritualerne.  

»Vi lever i en tid, hvor der ikke er så mange ritualer, og hvor vi har mistet sansen for, hvad der er 
det bærende i vores liv,« siger han.  
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Samtidig lever vi i, hvad han kalder for »et etik-løst rum.« »Tidligere kendte vi til retningslinjer, 
som ligger i forbindelse med kristendommens tanker om næstekærligheden eller filosofiens etik. 
Det fundament har vi ikke længere. Som mennesker kommer vi til at svæve i et eksistentielt 
tomrum, hvis vi ikke har et livsfundament. Det er derfor, vi holder så godt fast i ritualerne og 
ceremonierne.«  

CEREMONIER  

Mens flere andre lande som Tyskland, Norge, Sverige og Storbritanien har adskillige års tradition 
for at lade professionelle celebranter uden for kirken stå for bryllupper og begravelser, har 
Danmark ikke i nær samme omfang haft alternativer til de kirkelige ritualer.  

I Norge er det juridisk gyldigt, når et par vælger en ceremoni hos Human-Etisk Forbund. I Danmark 
arbejder Humanistisk Samfund for at opnå det samme, men når man ikke er et anerkendt 
trossamfund, har man ikke juridisk gyldighed.  

 
KIRKEN I KLOKKEKLARE TAL  

Der bor 784.045 indbyggere i Århus. 654.357 var i 2008 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 
83,5 pct.  

1493 personer meldte sig i 2008 ud af folkekirken i Århus Stift. I 2007 var tallet 1316. Det er 
gruppen i alderen 25-34 år, der står for flest udmeldelser.  

I 2008 var der 863 århusianere, som meldte sig ind i folkekirken. I 2007 var tallet 970. Det er 
gruppen i alderen 10-14 år, der står for de fleste indmeldelser.  

Sidste år blev der døbt 8.065 børn i Århus Stift. Viborg Stift har landets højeste dåbsprocent. I 2007 
lå tallet på 86,3 pct., mens det i Århus lå på 78,1 pct.  

I 2008 blev 6418 århusianere begravet i Århus Stift. I 2007 var tallet 6398.  

Antallet af borgerlige vielser i Århus ligger nogenlunde stabilt.  

I 2008 blev 1111 par viet på rådhuset. Det tal lå i 2007 på 1084, mens 1035 par valgte at sige 
borgerligt ja i 2006.  

I alt er næsten 4,5 mio. danskere medlemmer af folkekirken.  

(Århus Stiftidende. Kilde: Kirkeministeriet og Vielseskontoret i Århus)  
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Tidens andre bryllupstendenser  
Af Tine Damgård, 12.04.2009 

Kenneth Lund fra Bryllup.dk udpeger de største tendenser inden for danske bryllupper 

Prisbevidsthed og nære bryllupper 

»For tre-fire år siden herskede »friværdibrylluppet«, hvor brudeparrene spenderede deres 
sparepenge til det økonomiske bristepunkt på dyre biler og oplevelsesrige polterabends. I 2009 er 
budgetterne faldet 25-50 procent, og de mest ekstravagante ting, som for eksempel at blive bragt 
til kirken i en helikopter, er skåret fra. Til gengæld oplever vi et udbredt ønske om at gøre 
brylluppet mere tæt og personligt. Tidligere blev alt fra naboer til kolleger inviteret med til både 
polterabend og bryllup, mens trenden nu er at invitere færre gæster, som brudeparrene til 
gengæld har bedre tid til at kredse om.« 

Manden spiller en aktiv rolle i bryllupsplanlægningen 

»Det er en anden tendens, som blev sparket i gang i »friværdibryllupsårene«. Pludselig drejede 
planlægningen sig om andet end at vælge farven på dugen eller afstanden mellem stearinlysene. 
Mændene kunne stå for de mere maskuline opgaver som at booke Ferrarien til kirken. Man kan 
frygte, at deres rolle bliver mere tilbagetrukket igen, når de »sjovere« ting pilles ud af 
planlægningen.« 

Mange gifter sig flere gange 

»I dag gifter mange danskere sig i så sen en alder, at de allerede har fået bil, hus og børn. Så er det 
nemt og praktisk lige at suse ned på rådhuset og få styr på alt det praktiske. Så kan man altid holde 
kirkebrylluppet senere, når der er bedre tid og mere overskud.« 

Der bruges flere redskaber og lægges mere energi i planlægningen  

»For 10-15 år siden var det noget nemmere at arrangere bryllupper end i dag, hvor det hele er lidt 
mere avanceret. Wedding planners, som vi kender dem fra USA, er dog ikke slået igennem i 
Danmark. Det skyldes nok, at vi har en udpræget »vi-klarer-det-selv-kultur«, og mange ser det som 
lidt for fornemt at ansætte en bryllupsplanlægger. I stedet gør især mange brude flittigt brug af 
online-fora til at chatte med hinanden og udveksle gode råd.« 

Brylluppet flyttes ud i naturen 

»Det er især populært at afholde ceremonien hjemme i baghaven. Ellers foregår det oftest i en 
park, ved en strand eller i andre naturskønne omgivelser.« (fri) 
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Viet til økologisk troskab 
 
Brudekjoler lavet af genbrugsstof, vielser i det 
fri og donationer til velgørenhed i stedet for 
gaver. Grønne bryllupper er en af de nye, 
populære trends i udlandet.  

Af Tine Damgård, 12.04.2009 

Forestil dig at blive viet i baghaven med ringe af 
genbrugsguld eller egetræ, omgivet af 
mælkebøtter og kornblomster og bagefter spise 
en bryllupsmiddag bestående af lokalt dyrkede 
kartofler, ikke alt for meget kød og økologisk æblekage til dessert. 
 

Det lyder måske en smule fanatisk at skulle feje fasttømrede traditioner for den store dag af 
bordet og i stedet dække op til nye miljøvenligere ritualer. Ikke desto mindre har såkaldte grønne 
bryllupper eller øko-bryllupper gjort deres indtog i både England, Australien og USA de seneste år. 
Går tingene, som de plejer, er der god chance for, at de seneste dråber af den grønne bølge inden 
alt for længe også vil skylle ind over danske vielser som et alternativ til det traditionelle 
kirkebryllup. 

De fleste danske par ønsker ikke, at miljøet skal lide under, at de offentligt erklærer hinanden 
deres kærlighed. Alligevel kan det være svært at finde inspiration til, hvordan man bedre kan tage 
hensyn til omgivelserne på bryllupsdagen. Ved at google »grønne bryllupper« dukker nemlig kun 
få nyttige links op. 

På udenlandske hjemmesider er der til gengæld masser af idéer at hente. Her deler 
bryllupsarrangører og forfattere ud af deres gode råd til, hvordan brylluppet kan arrangeres så 
økologisk som muligt: med en vintagebrudekjole fra den lokale genbrugsbutik, brug af offentlig 
bustransport eller ved at donere penge til en fattig familie i Afrika som bryllupsgave frem for den 
sædvanlige brødrister. 

Flere amerikanske bryllupseksperter peger på grønne bryllupper som en af de største 
bryllupstrends i USA gennem de sidste tre år. Tendensen ligger i naturlig forlængelse af de mange 
miljøvenlige initiativer, der ellers er opstået i landet. 

»Miljøbevidstheden eksploderede i USA i 2007, da Al Gores film »An Inconvenient Truth« vandt en 
Oscar. Flere og flere amerikanere ønsker i dag at reducere deres personlige CO2-aftryk og er 
derfor begyndt at genbruge, være mere opmærksomme på, hvad de spiser og hvilke biler, de 
kører i. Det grønne bryllup er et logisk næste skridt for par, som allerede har inkorporeret grønne 
værdier i deres liv,« siger Mireya Navarro, journalist på New York Times og forfatter til bogen 
»Green Wedding: Planning Your Eco-Friendly Celebration«. 



 29 

 

Få amerikanske brudepar arrangerer et gennemført økologisk bryllup, men mange tilfører 
væsentlige øko-venlige elementer til deres store dag. Hvor langt parret vil gå i bestræbelsen på at 
beskytte miljøet, afhænger som regel af budgettet, tidsrammen og kreativiteten. Ifølge Mireya 
Navarro er der bestemte områder, hvor hun råder brudeparrene til at vælge den »grønne linje«. 

»Den største skade på miljøet sker, når gæster rejser langt med bil eller fly for at komme til 
brylluppet, fordi det bidrager til den globale opvarmning. Så det er et must at lægge bryllupsfesten 
et sted, hvor færrest gæster skal ud på en lang rejse for at være med. Derudover kan man forkorte 
gæstelisten for at opnå et mindre ressourceforbrug.« 

Den økologiske menu er også et klart plus for miljøet, mens den nyeste 18 karat guldring er et no-
go. Invitationer, menukort og bordkort kan desuden laves af genbrugspapir. 

»Mange tror ikke, at en enkelt grøn dag kan gøre en forskel i det store miljøregnskab, men den 
sammenlagte effekt har betydning. Forestil dig, hvis de 2,5 millioner årlige amerikanske bryllupper 
med i gennemsnit 150 gæster blev fejret med tanke for miljøet – det drejer sig om mange 
ressourcer og meget spild, vi kunne reducere,« siger Mireya Navarro. 

Den grønne bryllupstrend er endnu ikke et udbredt fænomen herhjemme. Til gengæld har der 
været en væsentlig stigning i danskernes forbrug af især økologiske fødevarer fra 2005 og et godt 
stykke ind i 2008. Undersøgelser har vist, at det i høj grad er ønsket om at forbedre sundheden og 
undgå giftstoffer, der driver danskerne mod de økologiske hylder i supermarkedet. Ifølge 
professor John Thøgersen, som forsker i økologisk forbrugeradfærd ved Handelshøjskolen i Århus, 
er der en klar sammenhæng mellem danskernes stigende økologiske bevidsthed og 
ansvarsfølelsen over for miljøet. 

»Efterhånden er økologi blevet så udbredt, at der er mange forskellige motiver til at købe 
økologisk. Graver man virkelig dybt, er det helt grundlæggende motiv hensynet til miljøet, men der 
er kommet flere hjælpemotiver til hen ad vejen. Mange forbrugere er overbeviste om, at 
økologiske varer er sundere, mens andre gerne vil signalere, at de har de »rigtige holdninger« og 
har råd til at leve økologisk,« siger John Thøgersen. 

Han peger desuden på, at folk køber mere økologisk, når det går godt for samfundsøkonomien. 
Det stigende forbrug af såvel økologiske fødevarer som andre økologiske produkter er derfor 
skudt i gang af de seneste års økonomiske opsving. 

»Producenterne begyndte at tro på, at folk var parat til disse varer. Og de havde ret, fordi både 
købekraften og de grundlæggende holdninger var der,« siger John Thøgersen. 

Også hos restauranten Flint & Hvid’s i København, som tilbyder 100 procent økologisk catering til 

blandt andet bryllupper, har man oplevet en generel stigning i efterspørgslen på de økologiske 
fødevarer. 
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»Det er klart blevet mere populært de seneste år, og der er også kommet flere spillere på banen, 
som udbyder den økologiske mad,« siger køkkenchef Rasmus Nygaard. 

Det er dog ikke alle, der er lige begejstret for de grønne bryllupper, uanset hvor politisk korrekte 
de end måtte være. Ifølge amerikanske bryllupseksperter er en af ulemperne, at især 
bedsteforældre og andre ældre familiemedlemmer har svært ved at forstå, hvorfor bruden og 
brudgommen vælger at gå på kompromis med gamle bryllupstraditioner. Selv om det lykkes 
størstedelen af brudeparrene at finde frem til miljøvenlige alternativer for limousinekørslen til 
kirken og den eksotiske brudebuket, møder mange stadig rullende øjne fra venner og familie, når 
ønskelisten ikke lyder på et nyt sæt håndklæder men i stedet består af en henvisning til et register, 
hvor der kan doneres penge til at redde isbjørnene. 

Alligevel mener journalist og forfatter Mireya Navarro, at den største ulempe ved et grønt bryllup 
er de ekstra omkostninger og den tid, det kræver at gøre alt på en økologisk venlig måde. 

»Det kræver langt mere research, og da det i forvejen kan være overvældende at planlægge et 
bryllup, bliver det nogle gange for meget for brudeparret også at skulle indtænke grønne hensyn. 
Og den høje pris på økologiske madvarer skræmmer mange brudepar. Det bliver typisk 30 procent 
dyrere end en traditionel menu,« siger hun. 

Alligevel tror Navarro på, at den grønne bryllupsbølge vil sprede sig til andre dele af den vestlige 
verden de kommende år. 

»Miljøvenlige værdier er blevet en fast bestanddel i vores kultur, og det vil komme til udtryk – ikke 
kun i flere grønne bryllupper – men også i en generel grønnere livsstil.« 

5 gode råd til et grønnere bryllup 

Send invitationer ud i genbrugspapir og brug organisk- eller sojablæk. 

Køb en vintagebrudekjole og gerne en, der også kan bruges efter brylluppet. Ellers kan kjolen 
doneres til et velgørende formål. 

Server en økologisk menu med sæsonbetingede og lokalt dyrkede produkter. 

Drop bryllupsgaverne og opret i stedet et register, hvor gæsterne kan donere penge til et 
velgørende formål. 

Vink farvel til flyrejsen og tag camping-vognen på en grøn bryllupsrejse. 

Kilde: www.weddingsolutions.com (fri.dk) 
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Bryllup i Den Økologiske Have 
Samarbejdet mellem Den Økologiske Have og Malling & Schmidt udvides til sommer 

Af Thomas Klose Jensen, 25.03.2010  

ODDER: Efter halvandet års samarbejde med Den Økologiske Have i Odder ønsker parret bag 
restaurant Malling & Schmidt, Rikke Malling og Thorsten Schmidt, nu at styrke samarbejdet med 
haven.  

Derfor flytter restauranten i sommerperioden fra uge 31 til og med uge 39 til Odders økologiske 
have, hvor de vil arrangere forskellige workshops, kurser og holde ægte drømmebryllupper.  

Hvorfor det lige bliver hos Den Økologiske Have, er der et klart svar på.  

»Jamen, det er lige i vores ånd, med de nordiske traditioner og rødder,« forklarer Rikke Malling.  

Hun forklarer desuden, at parret gerne ville hjælpe haven efter sidste års megen tumult.  

»Det var rigtig synd for dem, og vi vil gerne hjælpe.  

På den her måde får vi begge noget ud af det«.  

 
Bryllup i naturen  

Det bliver overskriften for de bryllupsarrangementer, der skal holdes i Den Økologiske Haves 
væksthus, som Rikke Malling kommer til at stå i spidsen for.  

»Jamen, jeg elsker jo bryllupper, og det er sådan en dejlig dag at fejre,« fortæller hun.  

»Men hvis man gerne vil have suppe, steg og is, skal man nok finde et andet sted,« siger hun og 
understreger, at man sagtens kan få et traditionelt bryllup alligevel.  

»Så nu håber vi bare, at der er nogle, der melder sig. Jeg ville i hvert fald selv synes, at det kunne 
være fantastisk«. Indtil videre er der sommeren over afsat seks lørdage til bryllupper, men står 
man ikke lige og skal giftes, kan andre fester også komme på tale.  

»Og dem er vi også gode til at arrangere,« lover Rikke Malling.  

Ud over bryllupper og madkurser kan kulinarisk interesserede opleve gourmetrestauranten 
»Malling & Schmidt i Naturen« i ugerne 33 til og med 36.  

Om parret fremover vil bruge deres sommeruger i Odder, ved Rikke Malling endnu ikke.  
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»Der kan jo ske så meget i fremtiden. Så det kan godt være, at det bare bliver once in a lifetime«.  

 
SAMARBEJDET  

Den Økologiske Have og den prisbelønnede restaurant har samarbejdet i omkring halvandet år.  

Blandt andet har restauranten et særligt afsnit i Den Økologiske Have.  

Samarbejdet betyder desuden, at Den Økologiske Have dyrker sjældne afgrøder og urter til 
restauranten.  

Blandt andet jordmandler, oca, spinatranker, syra, havrerod og kvan, som er en sød 
rabarberlignende stilk. (Århus Stiftstidende) 
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Bliv viet på land, i vand og i luften 
 

Bliv gift i ti kilometers højde 
 

Interessen for anderledes og spektakulære bryllupper er blevet stor: På bunden af havet, under 

faldskærmsudspring eller på en fodboldbane – kreativiteten kender ingen grænser.  

easyJet har derfor besluttet sig for at følge 
trenden og vil nu undersøge, om piloter er 
autoriserede til at forestå vielser. På den 
måde kan forelskede par blive gift i luften – 
nærmest på vej på bryllupsrejse. 

”At forestå en vielse vil da være en helt 
særlig ære for mig. Det ville være et 
virkeligt scoop, hvis jeg kunne få lov at 
vie folk i 10 km. højde,” siger Jeffery 

Husson, der selv er luftkaptajn i easyJet. 
  

Sige "ja" på vej til London, Berlin og Milano 
easyJet vil derfor undersøge, om piloter kan få licens til at forestå et bryllup i luften. ”Hvis det 

virkelig er en reel mulighed, ja så får vores piloter to jobs i luften, og vi er da ret spændte på, om 
det kan lade sig gøre, og hvor stor efterspørgslen vil være,” siger Oliver Aust, Corporate Affairs 

Manager i easyJet.  
  
Hvis idéen bliver en realitet, vil der for danske easyJet-rejsende således blive mulighed for at sige 
”ja” til hinanden på vej til London, Berlin eller Milano. Og på den måde er de allerede på vej på 
bryllupsrejse, mens brylluppet finder sted. "Det vil være en helt fantastisk og unik service at kunne 
tilbyde vores passagerer,” siger Oliver Aust. (rejseliv.dk) 
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Gift dig under vand i Thailand 
Var det noget med et bryllup under havoverfladen på Valentines Day? I Thailand er den 
utraditionelle bryllupsceremoni så populær, at den er optaget i Guinness Rekordbog. 

Af Gitte Holtze, 23.06.2010 

Hvorfor stå i en traditionel dansk kirke, når man kan afgive det bevingede ja under vandet på en 
eksotisk ø i Thailand? Det minde fra den store bryllupsdag er der mange, der gerne vil have, og 
siden man i Trang-provinsen i Thailand begyndte at udføre den noget usædvanlige form for vielse, 
er forelskede par fra hele verden strømmet til.  
 
I år 2000 blev bryllupsceremonien optaget i Guinness Rekordbog som den største af sin slags - fem 
år efter det første par iførte sig dykkerudstyr og gled under havoverfladen for at komme op igen 
som ægtefolk. 30 par fra 28 forskellige lande var dengang nok til at udløse den eftertragtede plads 
i rekordbogen - i år regner man i Trang imidlertid med at slå rekorden og kunne fremvise et endnu 
højere antal dryppende våde nygifte par, når Valentines Day er overstået. 

En af grundene til, at i år er 
noget helt særligt, er den 
udvidede bryllupsceremoni, 
Trang-provinsen - en populær 
honeymoon-destination 300 
kilometer syd for Phuket - har 
lanceret. 14. februar 2009 er 
nemlig den dag, hvor også par 
af samme køn bliver lukket ind 
i kredsen. Dog ikke officielt -
 en efterfølgende vielse i 
hjemlandet er nødvendigt, for 
ægteskab mellem 
homoseksulle er stadig ikke tilladt i Thailand. Myndighederne har dog længe været opmærksom 
på ikke at gøre forskel på folk, og f.eks. handicappede, der ønsker sig papir på deres kærlighed på 
denne facon, har været velkommen siden starten. 

Bryllupsfestlighederne varer tre dage og indeholder blandt andet en parade, hvor de nygifte 
naturligvis er æresgæster iført traditionelt thailandsk festtøj, samt en fornem opvisning af 
thaidansere. Selve ceremonien foregår i bedste økovenlige stil på den lille ø Ko Kradan, som er 
specifikt udvalgt med miljøet i tankerne. 

For at boble sit ja under vand, skal man have dykkercertifikat. Har man ikke det, er det stadig 
muligt at blive gift på stranden. Og prisen? 938 dollars per par. Men så inkluderer det også både 
brudesuite og ilt i tanken til turen ned i havet. (rejseliv.dk) 
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Mange vil giftes i udlandet 

 

Kristian og Maria Bøtkjær blev viet i Las Vegas. Privatfoto. 

Romantiske byer i Italien og eksotiske sandstrande i Thailand er perfekte scener til et moderne 
bryllup. Hver 17. vielse af danskere foregår i udlandet.

Af Maria Mehlbye Børjesen. 06.05.2010 

»Do you want music?« spørger præsten med en udpræget fransk accent. Det vil Kristian og Maria 
Bøtkjær gerne. Og mens tonerne strømmer ud af højtalerne, går parret op ad gulvet. 

Kristian og Maria Bøtkjær udvekslede deres ægteskabsløfter i The Candlelight Wedding Chapel i 
Las Vegas for seks år siden. 
Og de er ikke alene om at blive gift i udlandet. Mange par drømmer om palmeklædte strande, 
snørklede middelhavsbyer og kulørte bryllupskapeller. 

Antallet af danskere, som stikker af til udlandet for at binde knuden, er næsten fordoblet over de 
seneste ti år. I 2009 gav 1.965 forelskede par hinanden deres 'Ja' på udenlandsk grund, viser tal fra 
Danmarks Statistik. Det svarer til hver 17. vielse. 

Eksotiske bryllupper er in 

Blandt andet Italien, USA og Østen byder på utraditionelle bryllupper. Og det behøver ikke at være 
svært at planlægge. Professionelle bryllupsarrangører står mod betaling klar til at hjælpe med det 
praktiske. 
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I halvandet år har rejseselskabet Star Tour arrangeret bryllupper i Italien og Thailand. De oplever 
en stigende interesse for bryllupper i udlandet, fortæller salgsdirektør Stig Elling. 

»Flere vil have en anderledes oplevelse, som de kan huske og fortælle om resten af livet. Særligt 
eksotiske bryllupper i Thailand er populære,« siger han. 

Størstedelen af parrene vælger at tage af sted alene, men der er også en del, som tager familie og 
venner med på slæb. Derfor kan et udenlandsk bryllup koste alt mellem 12.000 og 90.000 kroner, 
fortæller salgsdirektøren. Og fremtiden byder på flere vielser i det store udland, spår han. 

For Kristian og Maria var det den helt rigtige beslutning at kombinere bryllup og ferie. Det var let 
at arrangere, fortæller Kristian. Han bestilte fly, hotel og bryllup på Expedia.com. 

»Det var en fantastisk dag. Om aftenen gik vi tur gennem byen, spiste middag og drak 
champagne,« siger han. 

Giftelystne mangler overskud 

Når danskerne vælger at gifte sig i udlandet, er det blandt andet fordi, de ikke har overskud til at 
planlægge et traditionelt bryllup, fortæller trendforsker Henrik Vejlgaard. 

»Et bryllup er fyldt med specifikke ritualer, og udstyret skal være det helt rigtige. Det kan være 
svært at overskue, og for mange er løsningen at blive viet i udlandet på en ferie,« siger han. 

I dag er det vigtigt at skille sig ud, og der er ifølge trendforskeren stor prestige i oplevelser. 

»At kunne fortælle nogle anderledes anekdoter fra de vigtigste begivenheder i livet betyder 
meget. Et bryllup i udlandet siger noget om ens person og parforhold, som adskiller sig fra det 
traditionelle,« siger han. 

Men det er ikke enden på de traditionelle bryllupper i landets hvidkalkede landsbykirker. Det ene 
udelukker ikke det andet, fortæller trendforskeren. 

Hjemme i Danmark besluttede Kristian og Maria Bøtkjær, at de også ville fejre deres nye titel med 
familie og venner. De blev derfor velsignet i kirken året efter. 

»Der er alligevel noget med kvinder, store, hvide kjoler og et kirkegulv. Maria arrangerede det 
hele, og jeg tog mig af regningen, som var noget større end ved det første bryllup,« siger Kristian 
Bøtkjær. (Fri.dk) 
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Bryllupsfabrikken Las Vegas 
 

Lad Elvis vie dig, bliv gift på 
en Harley-Davidson eller sig 
ja til din udkårne iført 
egyptisk mumiedragt. Alt er 
muligt i Las Vegas. 

Af Maria Mehlbye Børjesen. 
09.08.2009 

Viva Las Vegas Wedding 
Chapel, Juli 2009.  
En fanfare lyder, mens en 
røgmaskine pumper røgslør 
ud i lokalet, der holdes køligt af en brummende aircondition.  
 
En port i rummets ene ende glider op, og en stordyttende pink Cadillac med en mand i skikkelse af 
Elvis bag rattet samt et festklædt brudepar som passagerer kører ind i det lille kapel.  
Vi er til bryllup i Las Vegas.  
 
Fanfaren overdøves af musik, idet Elvis springer ud af bilen, åbner bildøren for brudeparret og 
bryder ud i sang, hvorefter han råber: »Hey, how are you doing?« 
Gommen, iført stramme jeans, kunstig læderjakke og skinnende sorte sko, smiler bredt til sin 
udkårne. Hun er i dagens anledning trukket i det helt store Vegas-skrud: pink paryk, lyserødt 
strutskørt, lyseblå strømpebånd samt er udstyret med en håndtaske, der er formet som en 
puddelhund.  
 
Brudeparret og ceremoniens fire vidner i det disko-indrettede bryllupskapel klapper og hujer, før 
Elvis sænker feststemmen.  
Med storvrikkende hofter forretter han vielsen. En ceremoni, hvis blingbling-faktor er helt 
afgørende for brudeparret: 
»Elvis-brylluppet er vores flugt fra det kedelige, traditionelle bryllup,« fortæller bruden, Lisa Ricci.  
Hun og gommen, David Martin, der bor sammen i Ohio, har begge været gift før: 
»Men sidste gang, jeg blev gift, var det trist og alt for pænt,« fortæller David Martin og fortsætter: 
»Så denne gang skulle brylluppet være en fest i sig selv. Og familien kan jo bare følge med 
hjemmefra,« siger han og henviser til det kamera, der filmer hele ceremonien. På den måde kan 
familien følge både Elvis-sang og ægteskabelige løfter hjemme fra stuen eller kontoret i en helt 
anden stat. Bryllupsceremonien sendes nemlig live på Internettet. 
 
300 meter fra Viva Las Vegas Wedding Chapel ligger Graceland Wedding Chapel. Her er kendisser 
som Jon Bon Jovi blevet gift, og på en forgyldt metalplade i bryllupskapellets receptions fremgår 
det, at stedet har vundet prisen for »Byens Bedste Elvis 2009.« 



 38 

 

Jennifer Battle og Kevin Cavanaugh, der bor i Houston, Texas, har allerede givet hinanden deres 
»ja« i Vegas.  
Det skete, da de for ti år siden, havde sparet penge nok sammen til et Elvis-bryllup og tog 
køreturen fra Texas til Las Vegas. På vejen brød bilen dog sammen, og parret måtte få den 
repareret. Reparationen kom imidlertid til at koste dyrt, så da parret nåede til Las Vegas var 
pengebeholdningen i bund og et Elvis-bryllup derfor ude for rækkevidde. Nødløsningen blev et 
drive-through-wedding, og Jennifer Battle vendte hjem med sin drømmemand – men uden at have 
fået sit drømmebryllup: en Elvis-vielse. 
 

Nu, ti år efter det forgæves Elvis-bryllup-forsøg, er Jennifer og Kevin derfor atter kørt til Las Vegas. 
Med Hawai-kæder om halsen og hinanden i hænderne står parret i Graceland Wedding Chapel. 
Snart vil »byens bedste Elvis« vie ægteparret på ny. Han har sunget, danset og blinket til kameraet, 

der også her foreviger ceremonien, og nu står han foran 
et lille alter i imiteret egetræ og forretter vielsen:  
»Sig efter mig,« lyder det dybt fra den parykklædte præst, 
»I promise to always love you tender… To never leave you 
at Heartbreak Hotel… And to never return you to 

sender..« 
 
Med lysende øjne siger det Elvis-glade par »ja« til 
hinanden. Får taget bryllupsbilleder med og uden Elvis. 
Køber en T-shirt i receptionen med påskriften »Married – I 

did it again«. Og kører fra kapellet i en fem meter lang, hvid Limousine. De er nygifte, smilende og 
– øjensynligt - lykkelige.  
 
Og bedst af alt: Hele herligheden er klaret på tolv minutter. Bryllupsfabrikken Las Vegas er i 
topform. 

Sådan kan du blive gift i Vegas 

Der er flere end 100 bryllupskapeller i Vegas, og på de mest populære er det nødvendigt at booke 
en tid i forvejen. 
 
Temabryllupperne er for eksempel: 
 
Pink Cadillac Elvis bryllup, hvor Elvis kører brudeparret ind i kapellet. 
 
Egyptisk inspireret bryllup, hvor to slaver bærer bruden op til gommen. 
 
Harley-Davidson-bryllup, hvor du bliver viet på motorcykel. 
 
Gotisk bryllup, hvor Dracula står for vielsen. 
 
Beach party bryllup, hvor to strandløver fører bruden op til gommen på et surfbræt 



 39 

 

Stjernernes bryllupsslotte 
 

Happy Valentine - og ender det 
med bryllup, så er her en håndfuld 
eventyrlige rammer, hvor kendte 
par har lovet hinanden evig 
kærlighed. 

Af Judith Betak. 14.02.2009 

De traditionelle par vælge en kirke, 
en tropisk strand eller måske en 
idyllisk have som ramme for deres 
bryllup. 

De mere utraditionelle siger ja til hinanden under vandet, på en bjergtop eller måske i et iskapel 
med tilhørende ishotel for bryllupsnatten. 
 
Men når de kendte par, stjernerne, planlægger bryllup, skal det være det rene eventyr og helst 
foregå i et slot, som ikke lader hverken Askepot- eller Tornerose -slottet noget tilbage at ønske. 
 
Hotel & Resort Insider har samlet listen over verdens top celebrity pars eventyrlige bryllupsslotte. 

Chateau Vaux-le-Vicomte 
nær Melun, Frankrig 
Det er et lille fransk mesterværk fra det 17. århundrede, som første ejer Nicolas Fouquet - tydelig 
inspireret af Versailles - fik bygget 55 km. fra Paris. I dag er slottet åben for offentligheden, og i 
sommerhalvåret springer fontainerne i parken hver anden og fjerde lørdag. Der er museum, 
restaurant og slottet lejes ud til konferencer og private fester - som f.eks. festen efter den 
amerikanske skuespiller Eva Longoria og basketspiller Tony Parkers vielse i Saint Germain 
l'Aixerrois kiren i Paris.  
 
Info: www.vaux-le-vicomte.com 

Ashford Castle Hotel 
nord for Galway, Irland 
Slottet, der kan dateres tilbage til 1228 og ligger midt i den storslåede irske natur, var tidligere 
Guinness familiens ejendom. Siden 1939 har der været hotel, og den fem-stjernede slots-resort 
blev sidste år kåret som Irlands bedste og den anden bedste i hele Europa af Conde Naste. De 
victorianske bygninger var rammen om bryllupsfesten, da den irske skuespiller Pierce Brosnan og 
Keely Shaye Smith blev gift. 
 
Info: www.ashford.ie 
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Sudeley Castle 
Winchcobe, England 
Slottet har en mere end tusind år lang historie med mange royale forbindelser. Her boede f.eks. 
dronning Katherine Parr, den sidste - og eneste overlevende - af Henry d. 8. koner. Men denne 
baggrund giver ingen skår i glæden for dages brudepar på slottet. Her holdt skuespiller Elisabeth 
Hurley og den halvt indiske business-mand, Arun Nayar, deres bryllup. Med til festen var et hav af 
celebrities, f.eks. Sir Elton John, Kate Moos, Donatella Versace samt brudens eksmand Hugh Grant 
og Kate Winslet. Brudeparret fløj efterfølgende til Rajasthan i Indien, hvor de blev gift på hindu-
maner og holdt endnu en storslået bryllupsfest på Umaid Bhawan Palace i Jodhpur.  
 
Info: www.sudeleycastle.co.uk 

 

Skuespillerparret Katie Holmes og 
Tom Cruise har holdt bryllup på 
Castello Odescalchi. Foto: Scanpix 

Denmark 

Castello Odescalchi 
ved Bracciano, Italien 
Lidt syd for Rom ved Bracciano 
søens sydlige bred ligger Castello 
Odescalchi. Det smukke slot 
bygget i det 16. og 17. århundrede 
er som skabt til eventyrfester. Det 

syntes skuespillerparret Katie Holmes og Tom Cruise også, og for at gøre vielsen et ekstra 
romantisk havde de hyret operasanger Andrea Bocelli til at synge. Senere festede de sammen med 
vennerne bl.a. Will Smith og hans kone Jada og John Travolta med frue Kelly Preston.  
 
Info: www.odescalchi.it 

Castle Skibo 
Sutherland i Skotland 
De første beskrivelser af slottet lidt vest for Dornoch i det skotske højland dateres tilbage til 1275. 
Men Skibo slottets nuværende imponerende version er opført i perioden det 19. og lidt ind i det 
20. århundrede. I dag huser det en privat golf- og sportsklub. "The Carnegie Club at Skibo Castle", 
hvor et årligt medlemsskab løber op i små 42.000 kr. og en enkelt overnatning koster 6.000 kr. 
Slottet blev omdannet til "place of peace" i 2000, da pop-ikonet Madonna og Guy Ritchie holdt 
deres bryllup her.  
 
Info: www.carnegieclubs.com 

Luttrellstow Castle 
nær Dublin, Irland 
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Fra det tidlige 15. århundrede har Luttrellstown slottet været det statelige hjem for Dublins mest 
velstående familier, men i dag er det en af Irlands fineste fem-stjernede hotelresorts praktisk 
beliggende mellem lufthavnen og byen og en luksusoase med en førsteklasses golf- og country 
club. Det var her et af verdens mest omtalte par, eks. spice-girl Victoria Adams og fodboldspiller 
David Beckham, holdt deres bryllupsfest for 236 gæster.  
 

Info: www.luttrellstown.ie 

Castle Leslie 
Glaslough, County Monaghan, Irland 
Da Poul McCartney i juni 2002 giftede 
sig med den halvt så gamle fotomodel 
Heather Mills, var der inviteret 300 
gæster. Men det kan Casle Leslie 
ejendommen, der breder sig over 
1.000 acres og omfatter både det 
smukke 1700-tals slot, den 
gennemrestaurerede "landsby" Casle 
Leslie Village Houses samt St. 
Salvadors Church også sagtens 

rumme. Resorten tilbyder i øvrigt også de perfekte forhold for rideferier, kokkeskole samt 
Victorian Spa.  
 
Info: www.castleleslie.com 

Villa Durazzo 
nær Portofino, Italien 
Det emmer af romantik, det 330 år gamle pallads Villa Durazzo, som ligger på bakketoppen med 
udsigt ned over den billedskønne Santa Margherita Ligure på den italienske jet-set riveria. Sidste 
sommer blev den engelske fodboldstjerne Wayne Rooney gift med sin skolekæreste Coleen og 
fejrede brylluppet i paladset, og året før var det sanger Rod Steward, 62, der sagde ja til den Penny 
Lanchaster, 36, og fejrede begivenheden med en fest for 200 gæster.  
 
Info: www.villadurazzo.it 

Cloisters Castle 
nær Lutherville i Maryland, USA 
Man tæller ikke så mange år tilbage, når man taler "historie" i USA. Således kaldes Cloisters Castle 
et "historical home", selv om det statelige hjem i de smukke omgivelser blev bygget omkring 1930. 
Cloisters lejes ud til fester og især bryllupper. Her holdt f.eks. rapperen Will Smith - også kendt 
som the Fresh Prince - og filmstjerne Jada Pinkett deres bryllup i 1997.  
 
Info: www.cloisterscastle.com  

(rejseliv.dk) 
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Bryllup under Julies balkon 
 

Den lille balkon ser ikke ud af 

meget, men man kommer ikke 

udenom, at historien bag er fuld af 

romantik. Foto: Scanpix 

Shakespeare gjorde Verona 
til kærlighedens by. Det vil 
byen udnytte til 
bryllupsturisme det mest 
romantiske sted af dem alle. 

Artikel fra 
Webkilde.17.03.2009 

Det er nok ikke ordene: "Til døden jer skiller" - der er mest oplagt at bruge, når de lykkelige par 
skal vies i "Julies hus". Men huset med den berømte balkon, er den mest romantiske ramme for et 
bryllup, man næsten kan forestille sig. 

Casa de Giulietta fra 14-hundrede tallet, bedre kendt som Julies Hus, er en af Veronas største 
seværdigheder og besøges årligt af 1,2 mio. mennesker. Huset tilhørte i sin tid Capello-familien, 
ofte omtalt som Capulet, der var en af byens stærke familier. Og både familien og huset har 
angivelig inspireret Shakespeare til skuespillet om Julie Capulet og Romeo Montague, der på 
balkonen erklærede hinanden deres kærlighed - Et forhold der var umuligt på grund af de to 
familiers stridigheder, og et forhold, der endte så ulykkeligt. 

Det er bystyret, der nu vil skabe endnu mere turisme på verdens nok mest ulykkeligeste 
kærlighedshistorie, og er kommet på idéen med at udleje huset til bryllupper, fortæller Associated 
Press. 

"Verona er kendt verden over som kærlighedens by. Vi har arvet dette fantastiske ry, og det bør vi 
udnytte," siger Daniele Polanto, der står bag forslaget, til AP. 

De nye aktiviteter vil i givet fald give gode indtægter til byen. Et bryllup skal koste fra 600 euro - 
billigste pris for lokale Venrona-par - til 1.000 euro for par bosat uden for EU. Sidstnævnte kræver 
mere papirarbejde derfor prisforskellen, lyder forklaringen. 

Ifølge Daniele Polato vil de bureaukratiske spørgsmål omkring forslaget være klaret i løbet af en 
måneds tid, hvorefter vielserne vil kunne foregå - enten inde i huset eller i gården under den 
berømte balkon. (rejseliv.dk) 
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Kendte og kongeliges bryllupper 

5 royale bryllupsrejser 

 

Sveriges Victoria holder bryllupsrejse på Tahiti. Se her, hvor du skal hen, hvis du vil rejse i 
fodsporene på kongelige på bryllupsrejse. 

Af Gitte Holtze. 26.06.2010 

Svenske kronprinsesse Victoria giftede sig som bekendt med Daniel Westling i lørdags i Stockholm. 
Gætterierne om hvor bryllupsrejsen skulle gå hen, har været lange og mange, men de seneste 
vedholdende rygter lyder på, at parret pt. befinder sig i Fransk Polynesien. 
 
Hotelportalen Hotels.com har i den anledning set tilbage på de eksotiske destinationer, de øvrige 
nordiske brudepar igennem tiden har valgt som stedet at fejre deres hvedebrødsdage.  
 
Dronning Margrethe og Prins Henrik 
Brylluppet stod i 1967, hvorefter de to stak til søs i de danske farvande i tre dage. Derefter satte 
de kursen mod London og endelig rejste de som Eva og Adam Mørk til Tyrkiet, hvor de besøgte 
Kusadasi, den antikke by Efesos og til slut Istanbul. Og først blev fundet af pressen i den tyrkiske 
millionby.  

Dronning Silvia og Kong Carl Gustaf 
Kronprinsesse Victorias forældre valgte i 1976, da deres bryllup stod, at slappe af efter 
festlighederne meget langt væk fra Sverige, nemlig på Hawaii i Stillehavet. 
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Mette-Marit og kronprins Haakon 
I 2001 giftede Norges kronprins Haakon sig med den dengang enlige mor Mette-Marit. Deres 
bryllupsrejse startede ligesom Dronning Margrethe og prins Henrik's også på et skib, nemlig 
Kongeskibet K/S "Norge". Skibet skulle fragte de nygifte til København, men her fik den ventende 
presse en såkaldt lang næse, for da skibet anløb havn, var der intet spor af Norges royale 
brudepar. 

De to var i stedet fløjet til New York, hvor de tilbragte resten af bryllupsrejsen. 

Mary og kronprins Frederik 
Danmarks royale kronprinsepar sagde ja til hinanden i maj 2004, hvorefter de i dyb hemmelighed 
via et privatfly fra Grønholt Flyveplads rejste til Afrika for at fejre hvedebrødsdagene. Kronprins 
Frederik havde angiveligt udpeget Kenya og Tanzania samt de hvide strande på Zanzibar ud for 
Afrikas kyst som den perfekte bryllupsrejse ovenpå den voldsomme medieopmærksomhed i 
forbindelse med brylluppet. 

Marie og prins Joachim 
Franske Marie blev en del af det danske kongehus, da hun giftede sig med prins Joachim i 
Møgeltønder i maj 2008. Herefter drog de mod en destination, der ikke havde meget med hvide 
strande og turkis vand at gøre - deres bryllupsrejse gik til den canadiske vildmark, nærmere 
bestemt byen Tofino på Vancouver Island ud for Canadas vestkyst. 

Efter fire dage her sluttede de bryllupsrejsen i storbyen Montreal, som ligger i den fransktalende 
del af Canada. (rejseliv.dk) 
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Blærerøvens blærede bryllup 
 

Der var naturligvis ingen ende på overdådighed og vilde detaljer, da Mads Christensen blev gift med Camilla Barner-

Christensen 5. august 2000.  

Af Mette Roer, 13.11.2009 

Frieriet 

»Jeg boede lidt uden for Firenze, og Camilla skulle komme på besøg omkring d. 14. februar, som 
jeg synes er lidt af en Anders And-mærkedag (Valentines Day). 

Men ikke desto mindre tænkte 
jeg, at jeg ville fri til hende i 
klokketårnet i Firenzes berømte 
kirke, men der var 500 kinesere, 
der havde fået samme idé. Så jeg 
måtte have gang i en anden 
plan. 

Jeg arrangerede en lækker 
picnic, og jeg havde spurgt 
Camillas far og selvfølgelig 
booket bord på Italiens fineste 
restaurant, hvor det koster en 

formue bare at kigge ind ad vinduerne.« 

Polterabend  

»Mine venner havde lavet et gigantisk krigsrollespil. Det varede en måned, hvor jeg dagligt blev 
stresset med et eller andet. Jeg skulle lære at skyde, og fik en pistol, jeg altid skulle have med mig. 
Jeg blev ringet op midt om natten, fik hemmelige breve og skulle aflægge rapporter. Det var 
målrettet paranoia, fuldstændig som i »The Game«. De må have lavet filmen på baggrund af min 
polterabend. 

Til sidst blev jeg kidnappet af fem mand, fik hætte over hovedet og båret ud i bar røv i en 
kassevogn. Jeg blev smidt ud i en gummibåd og smidt i vandet og måtte rygcrawle ind.« 

Cermonien  

»Det var et gigantisk bryllup. Invitationen var på min foranledning trykt på et lyserødt tørklæde. 
Dresscoden lød kun på, at alle skulle bære det lyserøde tørklæde. Nogle havde det i lommen, 
nogle om halsen og andre på hovedet. Det var skide flot. 
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Efter kirken var der reception for 200 mennesker i Skovshoved. De 120, der skulle med til festen, 
blev samlet op i to busser. Kvinder og mænd blev delt op i hver deres bus, og så kørte vi i kortege 
ad Strandvejen med en masse champagne, der blev åbnet med sabel. 

Så tog vi en tur til Den lille Havfrue til ære for de udenlandske gæster, tog fællesbillede og sejlede 
gæsterne til Holmen i to kanalbåde.« 

Festen  

»Det var i de gamle torpedohaller, der dengang bare var rå beton. Gæsterne blev mødt af et 18 
mand stort orkester, der spillede Glenn Miller, i en kæmpe hal, der udelukkende var oplyst af 
fakler. 

Midt i hallen var der sat et kæmpe u-formet bord op med 120 guldstole omkring. Da gæsterne var 
på plads, kom Camilla og jeg kørende ind til dem på motorcykel. Så kom der en lind strøm af lækre 
italienske retter og en masse taler og sange. Roy Richard and his Funky Friends spillede, og da vi 
tog af sted kl. fem, var festen stadig i gang.« 

Mindet  

»Det lille korte øjeblik, hvor man sidder med sin kammesjuk og kan høre hestevognen ankomme 
udenfor kirken og tænker: »Nu er det nu.« Orgelet går i gang, og derfra er det ligesom at være 
med i Dollars - en ekstrem kliché. Det er jo et teaterstykke. Men det virker. Det er en smuk lille 
ting.« 

Anekdoten 

»Da vi havde fået ris kastet i hovedet, bad jeg alle piger gå i en bus og mænd i en anden. På 
pigebussen lagde Camilla mærke til en lille pige i en snavset T-shirt. Hun undrede sig over, hvem 
der havde taget det barn med. 

Da vi skulle have taget fællesbillede ved Langelinie, var pigen der igen. Til sidst spurgte Camilla 
pigen, hvor hendes forældre var. De var derhjemme! Hun var kommet tilfældigt forbi kirken, da 
jeg havde bedt alle piger om at gå i bussen, og hun var derfor gået ombord. Så vi fik alarmeret 
politiet undervejs i kanalbåden. 

Hun havde været meldt savnet i to en halv time, så det var en rystet far, der stod og ventede 
hende på kajen på Holmen, men pigen havde haft en fest.« 

Bryllupsdagen  

»Jeg er ikke god til sådan noget. De gange, jeg husker det, sender jeg blomster, og hvis det kan 
lade sig gøre, går vi ud og spiser. Sidst var jeg på arbejde.« 
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Sussi & Leo på forsinket bryllupsrejse - til 

Legoland  

 

Mens parret blev fejret på Sussis forældres campingplads, havde hundene Rasmus og Rolf frit spil hjemme i huset. 

Privatfoto. 

Sussi fra den nordjyske musikduo Sussi & Leo blev gift på sin fødselsdag. Klokken 24 samme 
aften blev det Leos tur til at fylde 26 år. Først 15 år efter kom de på bryllupsrejse. Til Billund.  

Af Stine Troense. 19.03.2010 

FRIERIET 
 
»Det var min far, der friede til Leo på mine vegne. Jeg ville gerne giftes, og det vidste min far. Vi 
var hjemme hos min far, da han bragte giftemålet på banen. Det var nok hans måde at sige på, at 
han gerne ville betale for brylluppet. Det gjorde man jo dengang. Leo syntes, det var morsomt, 
men akavet, at min far blandede sig.« 
 
FORLOVELSEN 
 
»Jeg var ung pige i huset, og Leo gik i skole. Vi spillede sommetider til fester, og Leo fik sparet 
1.500 kr. sammen. Jeg bestilte bord på Strandpavillonen i Løkken tre måneder i forvejen. Vi skulle 
sidde ved vinduet. Romantisk skulle det være!  
 
Men restauranten vidste ikke, at vi kom. De fandt dog et bord til os, og jeg glædede mig til 
rejecocktail og engelsk bøf. Halvanden time efter var vi ikke blevet betjent. Vi var 17 år, så de 
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regnede nok med, at det højest ville blive til kold kartoffelsalat.  
 
Leo blev sur og trak af sted med mig. Men klokken 20 i højsæsonen er det umuligt at få bord i 
Løkken. Så jeg fandt en telefonboks og ringede til Strandpavillonens direktør, som ville sørge for et 
bord til os. Men køkkenet var lukket, og vi måtte nøjes med grillkylling!« 
 
POLTERABEND 
 
»Det pjat gad vi ikke. Polterabend var ikke så brugt på de kanter dengang.« 
 
CEREMONIEN 
 
»Vi blev gift på min 26 års fødselsdag. Vi valgte den dag, fordi mine forældre, der dengang ejede 
campingpladsen Jambo Vesterhav, kunne være med. De havde travlt om sommeren. Og så var det 
også sjovt, at det klokken 24 blev Leos 26 års fødselsdag.  
 
Vi blev gift i Saltum Kirke, og Leo så meget nervøs ud, da jeg kom op ad gulvet. Jeg var ked af, at 
min mor ikke ville tillade, at jeg havde en rød brudekjole på. Herregud, vi havde været kærester i ti 
år. Det var ikke ligefrem et uskyldsrent bryllup.«
 
FESTEN 
 
»Vi holdt bryllupsfest i cafeteriet på mine forældres campingplads. Der var omkring 40 gæster, god 
mad, en suppe-steg-is-musiker, brudevals, og Leo fik klippet strømperne. Pludselig overrakte mine 
brødre mig en kuvert med nøglen til vores hus. Shit!  
 
De havde været inde i vores hus og hente den nøgle, der sad på indersiden af døren ud til gangen. 
Der havde vi låst vores gravhund inde, så den ikke splittede huset ad. I køkkenet havde vi lukket 
vores terrier inde, men gravhunden kunne åbne døre.  
 
Jeg orkede ikke at komme hjem til det svineri, der ventede os. Mine brødre havde bl.a. vendt 
vores madrasser – og hundene havde overskidt huset! De havde hygget sig med nogle ben, min 
mor havde kogt suppe på til vores forret, og benene havde givet hundene bløde maver.« 
 
BRYLLUPSREJSEN  
 
»Vi tog på bryllupsrejse 15 år efter brylluppet. Vi boede på kro i Billund, og jeg havde bestilt 
champagne, der skulle stå klar på værelset, da vi kom. Men Leo opdagede, at der var noget lusk, 
fordi jeg havde travlt med at sikre mig, at flasken stod klar, når han trådte ind i værelset.  Vi var 
også i Legoland, men vi spekulerede ikke over, at det var vores bryllupsrejse.« 
 
MINDET 
 
»At være midtpunkt gjorde indtryk på mig. Gæsterne havde skrevet taler og sange til os. I ti år 
havde vi været dem, der sørgede for den gode stemning.  
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Jeg havde forestillet mig en million ting, så der var næsten ingen overraskelser under festen. I år 
holder vi en stor fælles fødselsdagsfest. Jeg tager tingene, som de kommer, for jeg vil ikke risikere 
at blive skuffet. Hvis man forestiller sig hvert sekund af en fest, risikerer man også at overse det 
nye, der sker.« 
 
ANEKDOTEN 
 
»Vi tilbragte bryllupsnatten hos mine forældre, og jeg vidste, at den ikke ville blive romantisk. 
Mine brødre fejrede Leo ved at fylde alkohol på ham, så hatten passede. Det var en meget fuld 
mand, jeg fik hjem.« 
 
BRYLLUPSDAGEN 
 
»Vi fejrer vores bryllupsdag sammen med vores fødselsdage. Enten ved at invitere familien hjem 
til os eller ved at tage i byen. Sidste år spiste vi søndagsfrokost på Frederiks Bøfhus i 
Frederikshavn, hvor vi optræder cirka otte gange om året.  
 
At vores bryllupsdag og fødselsdage smelter sammen er smart, for så slipper vi for at holde tre 
fester. Vi har travlt om foråret og sommeren, og i efteråret, hvor det er mørkt og koldt, er det 
dejligt med en stor fest.« 
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»Det lå bare i luften, at det skulle være os« 
»Den ene sangskjuler var en lille kuffert. Den anden en lille 

færge. Allerede dengang pendlede vi nemlig frem og tilbage 

mellem Jylland og Sjælland, så vi rejste meget og boede til 

tider næsten i en kuffert. Og lige siden har vores liv som 

bekendt været et stort rejseri.« ( Foto: Privatfoto )  

Der var ikke noget romantisk frieri, før Anne-
Mette Rasmussen giftede sig med NATOs 
generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Siden 
parret havde mødt hinanden til halbal i 1976, 

havde det bare ligget mellem linjerne, at det skulle være de to. 

Af Stine Andresasen. 03.11.2010 

Frieriet 
»I 1978 var ordet »frieri« meget umoderne, så hverken Anders eller jeg tænkte på at fri til 
hinanden. Det lå bare i luften, at det skulle være os, så en dag satte vi os ned og fandt en dato, der 
passede godt til et bryllup. Der var ikke spor romantik forbundet med det. 
 
Vi giftede os efter at have kendt hinanden to år. Sammen med mine veninder var jeg taget til 
halbal i Kirke Hyllinge Hallen i Bramsnæs Kommune, som det hed dengang. Anders var taget til 
samme fest med en af sine nære kammerater fra VU (Venstres Ungdom, red.). Det var for øvrigt 
Flemming Damgaard Larsen, som i dag er medlem af Venstres folketingsgruppe. Og så faldt vi bare 
i snak, og Anders og jeg har været sammen lige siden.« 
 
Polterabend 
»Polterabender var også håbløst umoderne 1978. I hvert fald i vores omgangskreds. Hvis folk 
endelig holdt polterabend dengang, var det jo ofte aftenen før selve bryllupsdagen, men den aften 
sad Anders og jeg og skrællede kartofler til bryllupsmiddagen. Så det var også meget uromantisk.« 
 
Ceremonien 
»Vi blev gift i en lille landsbykirke i Kirke Sonnerup, hvor jeg også både er blevet døbt og 
konfirmeret. Vejret kunne ikke være flottere: Solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen. 
 
Noget af det, jeg husker allertydeligst fra ceremonien, er gåturen op ad kirkegulvet. På vejen fik 
jeg pludselig øje på en gruppe af landsbyens små børn, som jeg havde været barnepige for, og som 
var kommet til globryllup. Da jeg så dem, kunne jeg ikke lade være at mimre lidt med læberne. Det 
var meget rørende, at de var mødt op for at se mig, syntes jeg. 
 
På vejen op ad gulvet rykkede min far mig hele tiden i armen, fordi han syntes, at jeg gik alt for 
hurtigt. Det var meget sjovt. 
I dag husker jeg ikke længere, hvad præsten sagde til os, men det var en rigtig fin og smuk 
ceremoni og et stort øjeblik for mig.« 
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Festen 
»Anders og jeg havde valgt at holde bryllupsfest på mine forældres gård i Englerup, som ligger nær 
Isefjorden. Vi syntes begge, det var et rigtigt hyggeligt sted. 
 
Vi havde inviteret cirka 40 gæster med til festen. Det var alt, hvad vi kunne klemme sammen i 
mine forældres stue. 
 
Bryllupsfesten var stille, rolig og hyggelig med en masse gode taler. Da det blev mørkt udenfor, 
overraskede min moster og onkel os med at skyde fyrværkeri af over markerne i den smukke 
sommeraften. Det var rigtigt hyggeligt. 
 
Efter festen skulle Anders og jeg køre til Holbæk for at overnatte på et hotel. Men da vi skulle til at 
sætte os ind i bilen, opdagede vi, at gæsterne havde pyntet den med barberskum og dåser og det 
hele. Vi slog vinduesviskerne til for at få barberskummet væk fra forruden, men det gjorde det 
bare meget værre, så skummet blev smurt ud over det hele. Vi var nødt til at pudse ruden, før vi 
overhovedet kunne køre. På vej mod Holbæk holdt vi ind til siden for at fjerne dåserne, der var 
bundet fast efter bilen, så de ikke skulle larme hele vejen ind gennem byen. Og så opdagede jeg 
pludselig, at mine gamle, udtrådte lædersko også var bundet fast til snoren. Min mor havde ikke 
kunnet holde de sko ud i lang tid, så hun havde set sit snit til at skille sig af med dem!« 
 
Mindet 
»Efter kirken kørte Anders og jeg til fotograf og fik taget bryllupsbilleder, mens gæsterne tog hjem 
til mine forældres gård. Efter fotoseancen kørte vi tilbage til gården, og jeg husker meget tydeligt 
det øjeblik, hvor bilen trillede ind over gårdspladsen. Alle gæsterne stod klar til at tage imod os 
udenfor, og de havde lavet en æresport over døren. Det var rigtigt sødt og rørende.« 
 
Anekdoten 
»Til bryllupsfesten i mine forældres stue blev to af gæsternes sange delt rundt i sangskjulere, som 
var meget symbolske for, hvordan vores liv var dengang, og hvordan det har været lige siden. Den 
ene sangskjuler var en lille kuffert. Den anden en lille færge. Allerede dengang pendlede vi nemlig 
frem og tilbage mellem Jylland og Sjælland, så vi rejste meget og boede til tider næsten i en 
kuffert. Og lige siden har vores liv som bekendt været et stort rejseri.« 
 
Bryllupsrejsen 
»Vi måtte vente et par måneder med at tage på bryllupsrejse, da Anders først skulle aflevere sin 
sidste opgave på universitetet.Men i august rejste vi til Sæby, hvor vi tilbragte 14 dage sammen i 
et sommerhus. Vores økonomi dengang rakte jo slet ikke til at tage sydpå, men der var 30 grader 
og solskin begge uger, så det føltes nærmest som at være på Mallorca. Det var ren afslapning og 
badeferie.« 
 
Bryllupsdagen 
»Vi fejrer bryllupsdag i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Jeg får altid en buket blomster, og 
hvis Anders er hjemme, tager vi ud at spise eller noget i den dur. Vi har aldrig glemt vores 
bryllupsdag.«  
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Bryllup rimer ikke på budget 

Bryllupsbudgetter næsten halveret 
 

Af Charlotte Dahlsgaard. 10.09.2009 

Der er færre brusende rokokobrudekjoler på kirkegangen. Til gengæld bliver der flere gæster til 
festen. 

Sådan vælger danskerne at fejre bryllup i en tid, hvor optur er vendt til mådehold, og hvor 
friværdierne falder. 

På blot to år er danskernes bryllupsbudgetter næsten halveret, viser en ny statistik blandt 12.000 
brudepar på Danmars største bryllups-site www.bryllup.dk. 

»Hvor folk brugte næsten 130.000 kroner på deres bryllup i 2007, bruger de i dag 71.000 kroner. 
De ekstravagante ting er blevet skåret fra. Den tid er slut, hvor brudeparret blev fløjet fra kirken til 
festlokalet i helikopter,« siger Kenneth Wedmore Lund, indehaver af Bryllup.dk. 

De nedfilede budgetter mærkes i branchen. Hos Panayotis brudekjoler er der blevet længere 
mellem de ekstravagante køb. 
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»Toppen af markedet, hvor man køber kjoler til over 15.000 kroner, er forsvindende lille. Folks 
budgetter er strammet. Samtidig ser vi, at de, som køber de toneangivende og dyre kjoler, lægger 
mere vægt på et enkelt design. Ren silke, men ikke så brusende. Det er stilen,« siger Michael 
Panayotis, indehaver af Panayotis. 

Mere husets vin 

Selv i det eksklusive Hansens Køkken og Bar på Frederiksberg Alle i København, hvor kuvertprisen 
er på cirka 1.300 kroner, bliver der sparet. 

»Vi kan mærke, at folk ikke har det samme budget. Vi sælger nu meget mere husets vin end vin i 
de dyrere kategorier. Samtidig har tiderne tvunget os til at kigge på vores egne forretningsgange. 
Det har medført, at vi nu sætter vores kuvertpriser ned med 250 kr.,« siger indehaver Flemming 
Schiøtt Hansen. 

Hvor der skrues ned på udgifterne, skrues der i stedet op for gæstfriheden. I følge statistikken fra 
www.bryllup.dk er det gennemsnitlige antal bryllupsgæster gået fra cirka 60 i 2008 til cirka 75 i år. 

»Brylluppet er blevet en mere social begivenhed, hvor folk tænker, at de vil have flere at dele 
minderne med. Det samme sker med polterabenderne, hvor der tidligere højest var 8-10 med. Nu 
inviteres både naboer, mor og kolleger,« siger Kenneth Wedmore Lund. 

Kinesisk webshop 

Til gengæld skæres der gevaldigt i ekstraudstyr som luksusringe, dyre fotografer og bryllupsrejser, 
erfarer han. 

»Hvor man for to år siden syntes, at den eneste vielsesring, der duede, var en håndlavet ring fra en 
udvalgt og lokal guldsmed, så køber flere i dag deres vielsesringe i en kinesisk webshop. Og så 
låner de hellere naboens seje digitalkamera, end bruger 12.000 kroner på en professionel fotograf. 
Branchen kan virkelig mærke det her,« siger Kenneth Wedmore Lund. (fri.dk) 
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Bryllupsboom trods finanskrise 
 
Af Ditte Clemen. 26.12.2008 

Når de sidste raketter er fyret af nytårsaften, tændes lunten til en sand bryllupseksplosion i det 
nye år, skriver Bryllup.dk. 

Blandt hjemmesidens omkring 18.000 registrerede brugere er næsten dobbelt så mange par i gang 
med at planlægge et bryllup i 2009 som på samme tidspunkt de to foregående år. 

Og det er netop nu, du skal være opmærksom, hvis du har mistanke om, at kæresten valser rundt 
med kirkeklokker i tankerne.  Jul og nytår er højsæson for frierier. 

Hver 10. falder på knæ enten jule- 
eller nytårsaften, hvilket vil sige, at 
omkring 4.000 danskere har friet eller 
frier alene de to dage i år. Ifølge 
bryllupsekspert Anette Balle er det en 
stigning på 30 procent i forhold til 
sidste år. 

”Julen er hjerternes tid. I juleferien får 

vi mere tid til at tænke over vores 
følelser for hinanden, og det er en 
kærkommen tid for mændene til at 
snige en lille ekstra gave ind under træet,” siger Anette Balle. 

Kønsrollerne intakt 

Typisk er det stadig manden, der frier. I 84 procent af de danske frierier er det ham, der anmoder 
om kvindes hånd. Det på trods af, at en afstemning på Bryllup.dk viser, at fire ud af fem mener, 
det er fuldt acceptabelt, at kvinden frier. 

Klassikeren juleaften er, at manden giver kvinden en ring i julegave, og i det hun åbner æsken, går 
han på knæ med hele familien som tilskuere. 

Tre ud af fem mænd frier på traditionel vis på knæ, mens en tredjedel vælger en lidt mere kreativ 
variant. Kun én ud af 20 mænd iscenesætter noget helt utraditionelt som for eksempel at fri fra 
scenen til en koncert. 

Julefrieri bliver til sommerbryllup 
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Selv om jul og nytår er højsæson for frierier, bliver de fleste viet om sommeren. August er 
topscorer med 25 procent af alle årets bryllupper. Maj og juni følger lige i hælene, mens kun to 
procent bliver viet i enten oktober, november og december. 

”Bryllupsdatoerne har ændret sig inden for de sidste 10-15 år. Tidligere blev de fleste viet i 
forbindelse med påske og pinse, men nu bliver tre ud af fire bryllupper fejret, når vejret er bedre 
og man har to-tre ugers sommerferie til at få styr på det hele op til vielsen,” siger Anette Balle.   

Og måske kræver det lidt mere forberedelse at planlægge bryllup midt i finanskrisen. Selv om 
kærligheden umiddelbart overvinder den trængte økonomi, så kan det være, man bliver nødt til at 
holde et mere minimalistisk bryllup.   

”Folk vælger at lægge et knap så stort budget for brylluppet, selv om de selvfølgelig gør noget ud 

af det. Små detaljer bliver måske undladt, men brudekjolen og maden bliver ikke sparet væk. Man 
vil gerne holde fast i drømmen om den store dag,” fortælle Anette Balle. (fri.dk) 
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Brudgomme holder igen på morgengaven 
 
Der er sket et drastisk fald i størrelsen 

på gommens gave til bruden. Måske 

en reaktion på bryllupsbudgetter, der 

løber løbsk. Foto: Colourbox. 

Danske brudgomme er mere 
påholdende end deres 
kommende hustru'er, når det 
gælder de stadig voksende 
udgifter til drømmebrylluppet. 
Senest har de halveret 
udgiften til morgengave. 

Af Anne Krogh Sørensen. 16.01.2008 

Selv om danske brudepar bruger penge på formfuldendte bryllupper som aldrig før, så er det ikke 
altid med gommens gode vilje, at brylluppet bliver så dyrt, som det ofte gør.  

Ifølge bryllupssitet bryllup.dk har de samlede bryllupsudgifter endnu engang fået et nøk opad i 
2007 - en tendens, der har gjort sig gældende de sidste 10 år. 

Det er bruden, der står for langt de fleste indkøb, og hun går kompromisløst til værks, skriver 
Bryllup.dk.  

Når bruden skal købe ind til sit bryllup, er det næsten-perfekte ikke godt nok, og mere end hver 
anden brud erkender efter brylluppet, at udgifterne er løbet løbsk, typisk fra 50.000 kroner til 
80.000 kroner ifølge Bryllup.dk.  

Også selv om gommene som regel forsøger at lægge en dæmper på brudens spenderen.  

”På de tilbagemeldinger, vi får fra vores brugere, kan vi se, at gommene forsøger at holde igen og 
er langt mere sparsommelige end brudene. Det forklarer, hvorfor gommene er mere involverede i 
budgetlægningen end i de andre dele af bryllupsplanlægningen," siger Anette Balle fra Bryllup.dk. 

Men forgæves. Gommen forsøger ganske vist at sætte de økonomiske rammer, men bruden 
sprænger dem og svarer igen med et 'jamen elsker du mig ikke – det skal da være perfekt', hvis 
gommen klager over et dyrt indkøb.  

"For brudene er det romantikken og ikke pengene, der er afgørende,” siger Anette Balle. 
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Men gommene har i hvert fald indflydelse på en ting, og det er morgengaven. Og måske prøver de 
at kompensere for brudens overforbrug ved at købe en billigere morgengave. 

I hvert fald er netop denne post er som den eneste på bryllupsbudgettet for kraftigt nedadgående, 
viser undersøgelsen fra Bryllup.dk. 

”Fra 2006 til 2007 har vi konstateret en halvering af gommens udgift til morgengave. I 2006 gav 

gommene i gennemsnit cirka 2.300 kroner for morgengaverne – i 2007 gav de blot 1.100 kroner. 
Brudene køber derimod uændret morgengave for 1.312 kr. i snit," fortæller Anette Balle. 

Fakta 

Bryllupsbudgettets Top 10 

På Top 10 over udgifter er det bruden, der tager initiativ til 9 af punkterne – kun gommens 
morgengave til hende er hun helt uden indflydelse på.  

6.641 bryllupsbudgetter, som er lavet i Bryllup.dks WeddingTools, viser følgende Top 10 over de 
gennemsnitlige udgifter til enkeltindkøb i 2007: 

1. Bryllupsrejse: 12.438 kr. 

2. Underholdning og musik: 6.821 kr. 

3. Brudekjole: 6.135 kr. 

4. Vielsesringe: 5.963 kr. 

5. Festlokaler: 4.054 kr. 

6. Bryllupsfotograf: 3.621 kr. 

7. Gommens tøj: 3.410 kr. 

8. Limousine: 2.681 kr. 

9. Morgengaver: 2.383 kr. 

10. Brudens håropsætning: 1.711 kr. 

(Variable udgifter såsom mad, der afhænger af gæsteantallet, er ikke med på top 10) (fri.dk) 
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Spare- bryllupper er in 
Økonomi: Brudepar lægger spare-budgetter, når de planlægger bryllup i 2010. Prisen for et 

gennemsnitsbryllup er halveret på et år. En bryllupsekspert mener, at krisen har gjort 

brudeparrene økonomisk ansvarlige. 

JydskeVestkysten. 26.06.2010  

Helikopterture, speciallavede vielsesringe og russisk kaviar er taget af bryllupsmenuen, der i 2010 
bliver sammensat efter spare-budgetter.  

Et dansk bryllup kostede i 2007 og 2008 godt 100.000 kroner men i 2009 og første halvår af 2010 
er den pris halveret til godt 52.000 kroner. Det viser tal fra hjemmesiden bryllup.dk, der har regnet 
gennemsnitsprisen ud på baggrund af bryllupsbudgetter for godt 6500 brudepar årligt.  

Bryllupsekspert Kenneth Lund fra bryllup.dk 
fortæller, at brudeparrene sparer på »alt det 
ekstravagante«.  

Birthe og Niels skal ikke længere have 
speciallavede vielsesringe, dyrt bryllupstøj, en 
syvretters menu med russisk kaviar, 
pressefotograf hele dagen og en helikopter fra 
kirken. Al sådan noget bliver sparet væk ved de 
fleste bryllupper i dag, fortæller Kenneth Lund, 
der tilføjer, at det ikke kun er folk, der er blevet 
ramt af finanskrisen, der sparer:  

Det handler mere om, hvilke signaler man sender. I denne tid virker det uansvarligt at bruge en 
formue på bryllupsrejsen, hvis man kan risikere at blive fyret i morgen.  

De billige bryllupper kommer efter flere år med dyrere og dyrere bryllupper.  

Det begyndte at stige voldsomt med udgifter til bryllupsdagen i 2005. Det kalder jeg friværdi-
bryllupperne, hvor folk virkelig brugte penge på ekstravagante bryllupper, siger Kenneth Lund.  

Prisen er ikke det primære  

Sognepræst Johannes Sloth Christensen fra Zions Kirke fortæller, at det aldrig har været det 
vigtigste for hans brudepar, om den store dag koster 50.000 kroner eller 100.000 kroner:  

Jeg synes altid, der har været fokus på, at man gerne vil sikre hinanden, fordi man holder af 
hinanden hvad brylluppet koster har for mig at se aldrig været det primære for brudeparrene.  
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Fakta: Det brugte Brudepar på festen i...  

2002: 48.000 kroner  

2003: 51.000 kroner  

2004: 54.000 kroner  

2005: 61.000 kroner  

2006: 89.000 kroner  

2007: 108.000 kroner  

2008: 96.000 kroner  

2009/2010: 52.000 kroner  

Priserne viser, hvad gennemsnitsprisen for et 
bryllup et givent år har været. Priserne er 
beregnet på baggrund af tal fra hjemmesiden bryllup.dk og dækker over budgetter fra godt 6500 
bryllupper hvert år. Hvert år bliver godt 40.000 par gift. (JydskeVestkysten) 
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Brudekjolen 

Den helt rigtige kjole 
Trend: Hver brud er unik, så det skal kjolen også være. Sådan lyder trenden for brudekjoler anno 

2010, hvor hårbøjlen har erstattet sløret, og tilbehøret gerne må have lidt farve. 

Af: Susanne Thorsen. 26.02.2010  

Stribevis af brudekjoler pryder ginerne i designer 
Tina Bihls systue i Vamdrup.  

Nogle har masser af strut i skørterne, andre falder 
mere som en klassisk selskabskjole. De fleste er 
råhvide, men grå og brune nuancer har også 
sneget sig ind og på hylden ligger sågar et 
knaldrødt stykke stof, der er resterne fra en 
brudekjole, som sikkert har vakt opsigt. Ikke to 
kjoler er ens, og det er meget sigende for trenden 
indenfor brudekjoler anno 2010.  

Brudene vil have helt unikke kjoler. Typisk arbejder 
vi ud fra en bestemt stilart, men det er helt 
essentielt, at kjolen får et personligt touch. Lige nu 
har jeg for eksempel en kunde, der elsker 
solsikker, og så bygger vi hele kjolen op om det, 
fortæller designer Tina Bihl.  

 
Farvede detaljer hitter  

En specialdesignet brudekjole koster typisk 10-
20.000 kroner. Vælger man at købe en lidt 

billigere, færdigsyet udgave i en brudeudstyrsbutik, er der dog stadig god mulighed for at gøre sit 
outfit unikt.  

Det handler om tilbehøret, fortæller Tina Bihl. Og der skal farve på.  

I øjeblikket er farvede detaljer højeste mode. Det kan for eksempel være en gylden fjer, et sort 
bæltespænde eller stene i forskellige nuancer, som man syr på kjolen, forklarer designeren.  

Det farvede tilbehør kan også komme i form af en pyntet hårbøjle, som stadig flere vælger at 
sætte i hårpragten i stedet for et slør.  
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Jeg oplever, at mange bevidst vælger sløret fra. Det handler nok om, at brudepar i dag typisk er 
ældre end tidligere, og så synes brudene ikke, at det uskyldsrene slør passer til dem. Her er 
hårbøjlen blevet et meget brugt alternativ, fortæller designeren og tilføjer, at det blandt andet er 
kronprinsesse Mary, der har gjort hårbøjlen til en trend herhjemme.  

Men hvad er det så, der er umoderne indenfor brudeudstyr anno 2010?  

Det overpyntede med masser af blonder og perler er ikke oppe i tiden lige nu. Folk søger mere 
enkelthed med lækre detaljer, fortæller Tina Bihl.  

 
 
Find din stil  

Hun råder kommende brude til at gøre sig nogle tanker om deres personlige stil, før de skal vælge 
kjole. Man kan for eksempel overveje, om man er den romantiske prinsessepige, den elegante 
type, eller om man har en mere rå kant.  

Den klassiske fejl kvinder kan begå, når de skal vælge brudekjole, er, når de kommer til at købe en 
kjole, som egentlig ikke passer til dem i stilen. Det er så vigtigt, at gommen og resten af familien 
kan kende én og vigtigst, at man kan kende sig selv, siger Tina Bihl.  

Og ud over at se fantastisk ud, er det naturligvis også vigtigt, at man har det behageligt i kjolen. Af 
samme grund holder Tina Bihl altid »siddeprøver« med kunderne for at sikre, at kjolerne også er 
behagelige i siddende positur.  

Det ville jo være så ærgerligt, hvis man ikke kunne trække vejret helt ned i maven på sit livs mest 
overvældende dag.  

 
 
Fakta: Designeren  

Tina Bihl har på fjerde år sin egen systue i Ødis ved Vamdrup . Hun designer primært brudekjoler, 
men også festkjoler, konfirmationskjoler og dåbskjoler.  

Læs mere på www.tinabihl.dk  

Henriette Andersen er 36 år og mor til tre. Hun skal giftes for første gang til sommer.  

Kjolen skal være helt enkel, for jeg vil ikke ligne en marengs. Og så er det vigtigt, at jeg føler mig 
godt tilpas i den, siger hun.  

Den kommende brud er især lun på tanken om at finde en kjole, som ikke er kridhvid, men i en 
varm lysegrå eller råhvid nuance.  
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Den hvide brudekjoles historie 

Af Lone Egeberg. 16.09.2006  

I de højere sociale lag blev den hvide brudekjole allerede brugt i middelalderen, men i de følgende 
århundreder slog andre farver igennem. I 1500-tallet var det faktisk moderne at bære en rød 
brudekjole, men stadigvæk forbeholdt "de fine".  

I slutningen af 1700-tallet blev det igen almindeligt i de højere sociale lag, at bruden skulle bære 
en hvid brudekjole, og denne skik er så bevaret helt 
frem til i dag.  

I løbet af 1800-tallet blev det dog mere og mere 
udbredt at bære en sort brudekjole, hvilket for de 
fleste i dag er helt utænkeligt. Sort var på det 
tidspunkt farven på borgerskabets festtøj, og derfor 
blev det netop den farve. Skikken bredte sig senere 
fra by til land, så det gjaldt de flest brudekjoler.  

Til de sorte kjoler bar man dog ikke sort men hvidt 
slør. Først efter 1. verdenskrig blev det i Danmark 
almindeligt med hvide brudekjoler, hvilket i øvrigt 
også er perioden, hvor det for alvor blev almindeligt 
at bære en brudebuket.  

Tidligere var det meget almindeligt at man blev 
begravet i sin brudekjole - efter også at have båret 
kjolen til sit første barns dåb samt ved andre 
festlige lejligheder såsom familiefester eller sølv- og 
guldbryllupper.  

Mens brudekjolerne før i tiden afspejlede tidens 
mode både, er der i dag en tendens til, at de har løsrevet sig fra moden, i al fald når det gælder 
den hvide brudekjole.  

Overtro og symbolik  

Brudekjolen må ikke sys af bruden selv, for lige så mange sting, hun syer på kjolen, lige så mange 
tårer vil der komme i ægteskabet.  

Den må først gøres færdig umiddelbart inden bruden kører til kirken, for ellers kan det bringe 
ulykke.  

Det bringer ulykke, hvis brudgommen ser brudekjolen inden vielsen.  
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Homoseksuelles bryllupper 

Mexico 

bryder 

normerne 
 

Mexico City satser på 
bryllupsturisme - efter 
ny lov, der tillader 
homoseksuelle at blive 
viet. 

Af Judith Betak. 01.01.2010 

Mexico Citys bystyre satte et par dage før jul den mexicanske hovedstad på verdenskortet. 

Man vedtog nemlig en lov, der ikke alene tillader personer af samme køn at indgå ægteskab, men 
også at disse må adoptere børn. 

"Dette gør Mexico City til en "avant-garde by", og det vil tiltrække endnu flere turister," fastslog 
politikerne. 

Alexandro Rojas fra byens turistkontor er helt sikker på, at Mexico City vil blive stedet, som 
homoseksuelle fra hele verden vil rejse til for at blive gift og tilbringe deres bryllupsrejse," siger 
han til eTurbo News. 

Første by i hele Latin Amerika 
Når loven, der blev vedtaget 21. december, træder i kraft i marts, er Mexico City første by i hele 
Latin Amerika, hvor personer af samme køn kan blive viet. 

"Vi er allerede i forhandlinger med flere rejsebureauer, som vil arrangere pakkerejser, der 
omfatter fly, hotel, guider og alt i forbindelse med brylluppet - fra det tekniske til bryllupsfesten. 
 
Mexico City kan snart sammenligne sig med Venedig eller San Francisco - de nuværende førende 
byer i "same-sex" turismen," jubler Aelxandro Rojas. (rejseliv.dk) 
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Bryllup i sidste øjeblik  
 
Af Anne Nyhus. 13.06.2008 

Frieriet 

»Det var Laurence, der friede. Der blev skrevet så meget om ægteskaber mellem homoseksuelle i 
den periode, så vi var klar over, at vores mulighed for at blive gift kunne være i fare. To dage inden 
sidste sikre udkald skrev Laurence en lille seddel til mig og lagde under mit computertastatur. Da 
jeg åbnede min computer, fandt jeg sedlen, hvorpå der stod: »Ole, vil du gifte dig med mig? For 
jeg elsker dig.« Jeg sagde straks »ja«. Det var så sødt og så uformelt. Laurence jublede, jeg jublede, 
og vi var begge meget rørte.« 

Polterabend 

»Laurence havde friet på en 
lørdag, og da vi allerede 
skulle giftes om mandagen 
for at være sikre på at 
kunne nå det, gik det hele 
meget stærkt. Lørdag aften 
tog vi dog ud og spiste en 
lækker middag og gik rundt 
som to spændte 
skoledrenge ved ideen om, 
at det skulle ske.« 

Ceremonien 

»Vi tog ned på dommerkontoret, så snart det åbnede om mandagen og fik arrangeret alt det 
praktiske med papirerne. Selve ceremonien afholdt vi hjemme i opholdsstuen, hvor der er en 
fantastisk udsigt over haven. Klokken 18,30 om aftenen dukkede en giftefoged op, og i 
mellemtiden var fem af vores venner ankommet. Det var nok det mindste bryllup nogensinde. 
Ceremonien var så smuk og intim, og det var egentlig mere emotional, altså rørende, end jeg tror, 
vi begge havde forventet. Vores venner sad og lyttede, enkelte græd. Pludselig var det hele 
overstået, og vi kyssede og skålede i champagne.« 

Festen 

»Efter ceremonien kørte vi op til Hotel Bel-Air, der er en oase midt i byen: grøn og smuk. Her 
havde vi den officielle bryllupsmiddag med vores dejlige venner. Det var fantastisk afslappet. Vi 
talte om forhold og kærlighed og om, hvor meget det betyder for os. Vi skålede og grinede meget. 
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Den aften tog Laurence og jeg hul på, ikke bare et nyt kapitel, men en ny bog af vores liv. Vi var 
som to nyforelskede unge mennesker, der bare er helt oppe at køre.« 

Bryllupsrejsen 

»Dagen efter vores bryllup var der valg, og det var en kæmpe stor dag, for vi er fans af Obama og 
var enormt begejstrede over udfaldet af valget. Jeg skulle imidlertid på forretningsrejse, så der 
blev egentlig ikke gjort noget særligt. Men da vi vågnede op den følgende dag, følte vi noget helt 
specielt, og det er ikke gået bort. Det er som om, vi er mere committede til hinanden end 
nogensinde før. Vi har altid været gode til at forkæle og rose hinanden, men pludselig var det som 
om, vi ikke kunne gøre nok for hinanden.« 

Mindet 

»Det mest rørende ved dagen var at stå og kigge Laurence dybt i øjnene, mens vi erklærede 
hinanden vores kærlighed. At stå der og se ham i øjnene, mens ringene gled på fingrene, var 
simpelthen det mest vidunderlige. Der trillede tårer ned ad mine kinder. Jeg kunne slet ikke lade 
være med at græde.« 

Anekdoten 

»Laurence tog et stykke bryllupskage og smadrede det op i min mund. Han sagde: »Åben munden, 
Ole« og stak fingre og bryllupskage ind i munden på mig. Vi grinede, for det var sådan en primitiv 
måde at få bryllupskage på. Jeg syntes, det var alle tiders, og jeg havde kage ud over hele 
underansigtet.« 

Bryllupsdagen 

»Vi vil fejre vores bryllupsdag hvert år, og i år er det 25 år siden, vi fandt sammen. Vi har derfor 
planer om at lave vores spisestue om til et ballroom. Det skal i hvert fald fejres – og gerne med 
flere gæster end fem.« (fri.dk)  
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Mit bryllup: Leonora Christina Skov 
 
Af Michael Aagaard. 10.01.2009 

 
FRIERIET 

»Jeg har egentlig 
hele tiden gerne 
ville giftes med 
Annette, men hun 
har fra start gjort 
det tydeligt, at hun 
ikke var the 
marrying kind. Jeg 
var så meget en 
diva, at jeg ikke 
syntes, det skulle 
være mig, der 
friede til hende, så 
derfor spurgte jeg 

hende en aften, hvor vi var ude at spise, om vi ikke skulle få en ring sammen. 

Jeg håbede, at hun opfangede hentydningen, men det gjorde hun ikke. I stedet sagde hun: 
»Jamen, gav din ekskæreste dig ikke en guldring – den kan du bare få smeltet om?« 

Det gjorde mig ret paf og faktisk også rigtig bitter og ked af det, og jeg sagde på det tidspunkt til 
mig selv, at jeg aldrig ville prøve et lignende nummer igen. 

Et par år senere skulle Annette til Nicaragua, og der blev hun pludselig bekymret for, hvad der ville 
blive af lejligheden, hvis der skete hende noget. Hun ville derfor gerne giftes alligevel, så vi på den 
måde kunne sikre hinanden, men jeg fik antydet, at jeg syntes, det var for uromantisk at blive gift 
uden et frieri, så det valgte hun at gøre et lidt utraditionelt sted. 

Vi var nede og træne i Fitness World og stod på hver sin maskine. Pludselig råber hun over til mig, 
om jeg vil gifte mig med hende. Det var ret grotesk, men jeg sagde ja, fordi jeg ikke orkede at 
presse hende mere. Jeg var vel også bange for, hvor hun ellers ville finde på at fri til mig henne.« 

POLTERABEND 

»Nej, der blev ikke holdt polterabend for mig. For det første hader jeg surpriseparties, og for det 
andet finder jeg den slags alt for konventionelt.« 
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 CEREMONIEN 

»Vi blev gift på Frederiksberg Rådhus, hvor vi havde fået to af vores venner med som vidner. 

Men det blev lidt kaotisk, fordi min ven gik ind i en søjle på vej til rådhuset, og Annettes veninde 
sad fast i metroen, så de kom i sidste øjeblik til ceremonien. 

Og under vielsen gjaldt det om at holde masken, for hun, der skulle vie os, må have været 
ordblind, eller også havde hun simpelthen aldrig set ritualet før. Hun hakkede og stammede i hvert 
fald i de to linjer, hun skulle læse op. 

Bagefter spiste vi brunch med vidnerne og tog hjem til Annettes forældre, der ikke vidste, at vi 
havde giftet os. De syntes, at det var fantastisk, og gav os lov til at vælge noget fra deres hjem som 
bryllupsgave. Annette valgte et par kæmpestore tempellysestager fra Thailand, som hun altid har 
syntes om.« 

 FESTEN 

»Vi havde inviteret 80 mennesker til festen i vores lejlighed, og folk hyggede sig virkelig. Annettes 
forældre var med til festen, men mine forældre var ude at rejse på det tidspunkt, så jeg fik ikke 
ligefrem indtrykket af, at de billigede brylluppet. 

Et par måneder senere købte jeg et par store guldringe med diamanter til Annette og mig – jeg 
tror, at hele første og andet oplag af »Champagnepigen« gik til de ringe. Det var mega luksus.« 
(fri.dk) 
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Bryllup i andre kulturer 

Ærbart bryllup uden musik 
JydskeVestkysten. 26.07.2007 

Ægteskab: Rahela og Sulejmans bryllup var en stor fest, selv om brudeparret hverken ville have 

rødvin eller jukeboks 

Da Rahela Pasalic og Sulejman Topic stod foran imamen og sagde ja til hinanden, var Rahela kun 
16 år. Det er tidligt at blive gift, også for de bosniske muslimer, men de to unge var så glade for 
hinanden, at deres forældre havde accepteret ægteskabet.  

- Min far var godt nok lidt modstræbende, da imamen spurgte, om han ville give mig væk, smiler 
Rahela.  

Der blev skålet i cola til brylluppet, for både Sulejman og Rahela er meget rettroende muslimer og 
drikker ikke alkohol. Gæsterne spiste lammekød med grøntsager, og der var adskillige store 
bryllupskager, for dels havde brudeparret selv arrangeret én, dels medbragte flere af gæsterne én.  

Beskedent bryllup  

De to svigermødre knoklede med at lave mad til alle de inviterede, selv om det efter bosniske 
standarder var et beskedent bryllup med kun 100-150 gæster.  

Gæsterne gav Sulejman og Rahela lamper og andre praktiske ting til hjemmet, og de fik også en 
del penge, der gik til et depositum i deres første lejlighed. De flyttede først sammen, da de blev 
gift, men det har ikke givet problemer.  

- Det er dejligt at være sammen hele tiden, siger de samstemmende og ser hinanden dybt i øjnene.  

Parret følger islamiske traditioner mere end bosniske. Sulejman gav Rahela en pilgrimsrejse til 
Mekka i brudegave. Det er en hellig pligt for rettroende muslimer at besøge Mekka, der er 
profeten Muhammeds fødeby. De har endnu ikke været af sted på rejsen, men det skal nok 
arrangeres inden for et par år. Under vielsen mindede imamen det unge par om, at det ville være 
nemmest at tage på rejsen, inden de fik børn.  

Ingen musik 

Musik skulle der ikke være noget af til brylluppet.  

- Jeg kan huske, at jeg sang, udbryder Rahela med stjerner i øjnene.  
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- Man kan godt synge og spille på tromme, og det gjorde vi også, men musik er en synd, siger 
Sulejman. Han vil heller ikke høre musik til daglig. Når han er på arbejde som elektriker og kommer 
i nærheden af en radio, der spiller, tager han høreværn på.  

- Du kan godt sammenligne os lidt med Indre Mission, siger Rahela og smiler igen stort.  

Deres stærke tro var årsagen til, at de blev forlovet. De kendte hinanden fra Bosnisk Kulturcenter, 
og deres venner mente, at de bestemt måtte passe sammen.  

- Vi er begge meget seriøse. Jeg valgte ham, fordi han var anderledes end andre unge bosniske 
mænd. Mange på vores alder vil stadig gerne feste, siger Rahela.  

Bryllupsnat 

Det unge brudepar var begge jomfruer på bryllupsnatten. De havde været hemmeligt forlovet i et 
år inden brylluppet, og de havde også været alene i rum sammen, men det var helt imod deres 
principper at dyrke sex uden at være gift. Døren stod altid åben, når de besøgte hinanden hjemme 
hos forældrene.  

På bryllupsnatten havde Rahela pyntet værelset smukt med silke og roser.  

- Piger har altså lidt mere forstand på den slags end mænd, mener hun.  

De bad sammen, inden de lagde sig i sengen.  

- Jeg lagde hånden på Rahelas hoved og sagde: "Må Gud beskytte os og vores ægteskab", siger 
Sulejman.  

Resten er naturligvis privat, men det hele gik fint. De havde også forberedt sig inden.  

- Jeg havde fået lidt teoriundervisning af min mor, siger Rahela med et glimt i øjet.  
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Til bryllup i Gambat 

Af Louise Windfeld-Høeberg. 29.04.2011  

NATTELUFTEN er drivhusagtig. Klokken sniger sig mod 9 på det tikkende guldur på væggen. 
Alligevel er det stadig over 30 grader. Airconditioneringen hakker forpustet i forsøget på at køle 
gæsterne i restauranten bare en smule.  

Jeg sidder bagerst i lokalet. Bag det røde forhæng, som tjeneren straks trak for lige så snart, jeg 
kom ind - ad bagindgangen naturligvis, ligesom andre kvinder ville gøre det her i Gambat. En 
søvnig provinsby med 30.000 indbyggere tæt ved Indusfloden i Pakistan.  

Ude i den forreste del af restauranten sidder mændene og griner og snakker og spiser flade 
chapati-brød og ged i den mest vidunderlige, tykke tomatsauce.  

Jeg er åbenbart den eneste kvinde, der skal spise.  

Og det skal jeg have lov til at gøre i fred, uden at alle de fremmede mænd sidder og glor på mig 
imens. Derfor det røde forhæng.  

Eller også er det for mændenes skyld. Måske virker det forstyrrende, hvis jeg sidder der, sådan lige 
ved siden af, selv om mit tørklæde er bundet stramt om hovedet, og jeg er klædt lige så 
anstændigt som alle andre kvinder på egnen i shalwar kameez, lange bukser og lang, løs skjorte.  

Dametoilettet ligger naturligvis også her bagerst, og en lind strøm af festklædte kvinder haster ud 
og ind.  

Udenfor kan jeg fornemme, at en bryllupsfest i de store telte er godt i gang. Det er, hvad man 
kunne forvente. Det er lørdag, og The Royal Inn er det eneste sted, man kan holde storbryllup i 
Gambat.  

Der er nu ikke spor kongeligt over mit værelse.  

Landevejskro er der derimod rigeligt af, for meget af den tunge trafik fra havnebyen Karachi i syd 
mod Lahore, Peshawar og Islamabad kører forbi få meter fra hotellet.  

Jeg lister mig hen til teltene - så diskret som muligt - og kaster nysgerrige blikke ind i det, der ligner 
1001 nats eventyr.  

Flere hundrede kvinder og unge piger klædt i røde, lilla og lyserøde shalwar kameez. Ikke som min 
af bomuld, krøllet og støvet af en dag i felten.  

Deres er af silke eller chiffon og tungt besat med rhinsten og perler.  
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I loftet hænger lysekroneagtigt papirpynt og blinkende lyskæder, og alle stole er overtrukket med 
pink eller gyldent satin.  

Jeg lister væk i natten, på vej tilbage til mit værelse, men stoppes på vejen af krofatter, der 
insisterer på, at jeg skam skal med til festen. Hans søster, der også er brudens mor, og alle 
tanterne kræver det. Simpelthen.  

Han eskorterer mig tilbage til teltet, hvor jeg som en stafet overdrages til damerne ved 
hovedbordet.  

Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla. Og brudens mor. Og bedstemor. Og alle de andre ældre 
damer, der nægter at give slip på min hånd. Resten af aftenen vil jeg sidde med mindst to tanter i 
hånden.  

Vi kan ikke tale sammen, men derfor kan vi jo sagtens hygge os sammen alligevel. Den pakistanske 
imødekommenhed og gæstfrihed behøver ingen ord. Den gennemsyrer hele samfundet. Derfor 
skal en totalt fremmed, håbløst underdressed dame naturligvis være æresgæst og proppes med 
dadler.  

Det lykkes mig at finde ud af, at bruden hedder Nashrin og gommen Farooq.  

»Hvor er de?« spørger jeg igen og igen på alle de sprog, jeg kan komme i tanker om. Men jeg 
forstår ikke svarene på sindhi og urdu.  

Så dukker familiens canadiske gren op sammen med deres kusiner, gymnasiepigerne fra Karachi. 
De ligner alle sammen prinsesser med deres lange sorte hår, guldsmykker og guddommelige, 
mandelformede øjne. Og de taler selvfølgelig engelsk. Og fransk.  

»Jeg glæder mig til at komme hjem til Toronto,« betror en af dem mig. »Her bliver man stopfodret 
hele tiden, fordi de vil have, at jeg skal se sund ud.  

Sund som i fed. Det tager altid flere måneder, før jeg kan passe mine jeans igen, når jeg har været 
på besøg i Pakistan.« Jeg kan allerede mærke det på min egen krop, for tanterne insisterer på, at 
jeg drikker en Fanta til. Og en til. Og spiser mere konfekt. Og nødder.  

Og dadler. Og her er der ingen, der tager et nej for et nej.  

»Hvor er din mand og dine børn?« vil tante Lilla vide. Gymnasiepigerne fra Karachi oversætter.  

Jeg forklarer, at de er i Nepal, hvor vi bor.  

»Hvor mange børn har du?« Tre.  

»Nå! Kun tre! Har de det godt?« Ja, det regner jeg med. Jeg har ikke lige talt med dem i de seneste 
dage.  
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»Hvad?« gisper tanterne rædselsslagne hver for sig.  

Jeg fortæller, at min mobil ikke virker her.  

Men det kan tanterne ikke leve med. Som en flok livgardere i gang med synkron gevær-eksercits 
på kommando hiver tanterne mobiltelefoner frem fra hemmelige lommer og insisterer på, at jeg 
ringer med det samme. Men der er ingen forbindelse.  

Desværre.  

»Det skal du ikke bekymre dig om,« siger tante Grøn. »Dine drenge er alligevel store, og du har vel 
en svigerinde, der ser efter dem.« Det er klart, hun tænker sådan, tænker jeg. Med mine 41 år er 
jeg jo i bedstemoralderen her.  

Men jeg orker ikke at forklare hende, at mine drenge faktisk er små, og at det oven i købet er 
deres far, der passer dem.  

Vi er jo til fest. Ikke til Louises meget lange forelæsning i ligestilling og kvindefrigørelse, der 
indeholder emner som prævention og abort, kærlighedsægteskaber, videregående uddannelse og 
ikke mindst dejlige mænd, der passer deres børn, også når deres kone ikke er i Pakistan.  

Pludselig lægger jeg mærke til, at jeg er den eneste, der stadig har tørklæde på. Alle andre sidder 
og nyder en efterhånden nærmest svalende aftenbrise i deres lange hår. Mændene fester jo ved 
siden af for sig selv.  

»Tag dit tørklæde af,« siger tanterne. »Lad os se dit hår.« Og jeg slår håret ud som tegn på, at der 
ikke er nogen vej tilbage. Nu er vi veninder.  

»Vil du møde bruden?« spørger de. Hun er slet ikke med til festen, viser det sig, men er på 
brudekammeret, til det er tid til at spise.  

Nashrin sidder på en stol i sin vinrøde kjole og ryster så meget, at rhinstenene klirrer, og de lange 
kunstige øjenvipper truer med at rive sig løs fra øjenlågets kant. Hun er kridhvid under pudderet.  

»Bare rolig,« siger jeg uden at have noget at have det i. »Du skal ikke være bange.« Jeg går tilbage 
til tanterne og fortæller om Nashrins bryllupsnerver. 

»Det værste er jo, at man ikke aner, hvad der skal ske bagefter,« fniser tante Lilla.  

Jeg nikker og orker ikke at forklare, at jeg havde kendt min mand i ni år og boet sammen med ham 
i otte, før vi blev gift. Der var med andre ord ikke rigtigt nogen overraskelser tilbage på den front.  

Og måske er det heller ikke bryllupsnatten, der skræmmer Nashrin mest. Måske er det i stedet, 
fordi hendes liv i nat forandres for altid.  
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Et sted derude i den brandvarme nat er en bil på vej fra Nashrins forældres hus til hendes nye 
hjem hos sin mands forældre med alle hendes ejendele og medgift. Det er en skelsættende nat i 
enhver kvindes liv.  

Fra nu af skal hun selvfølgelig adlyde sin mand, men også sin svigermor.  

Særligt sin svigermor. Og udsigten til at skulle gøre sådan en tilfreds kan få enhver ung pige til at 
ryste, så rhinstenene klirrer.  

Og så kommer Nashrin endelig ud og eskorteres op på podiet mellem enorme blomsteropsatser og 
sirlige sløjfer af bredt gavebånd. Det er tegnet til, at vi skal spise, og ikke mindst til, at mændene er 
på vej.  

Vi haster hver især med at få tørklæderne over hovederne, og mormor hjælper mig, for jeg er ikke 
så god til at få det til at sidde rigtigt uden et spejl.  

Det ene fad efter det andet bæres ind samtidig med, at 200 mænd i hvidt og beige sætter sig 
blandt kvinderne.  

»Hvornår kommer gommen?« spørger jeg mellem mundfulde af søde sticky rice og kylling i 
ingefær, som tanterne tvinger i mig. Det er næsten midnat nu, og så snart vi er færdige med at 
spise, er festen slut.  

»Ham møder hun først ude i bilen,« siger tante Brun og tørrer munden, knapper sin lange sorte 
frakke over sin funklende festdragt, fastgør et sort stykke stof, så det dækker hendes næse og 
mund, og trækker tørklædet ned i panden.  

Så rejser hun sig og siger godnat.  

To dage senere, da jeg igen sidder bag det røde forhæng bagerst i restauranten og langt om længe 
igen føler mig sulten, kommer en af kusinerne fra Karachi ind ad bagindgangen.  

»Nashrin har bedt mig sige, at hun var rigtigt glad for, at du deltog i hendes bryllup,« siger hun.  

»Og at det hele gik godt!« »Hvad mener du? At det hele gik godt?« spørger jeg uforstående.  

»Jo, du ved: det hele! Det går godt med svigermor og med... du ved det andet,« svarer hun og 
rødmer en smule.  

»Nå, det,« siger jeg og smiler. (Weekendavisen) 
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Bryllupsbegær 
En perfekt dag. Amerikanerne elsker spektakulære bryllupper og tørster efter traditioner. 

Heldigvis er bryllupsindustrien altid klar til at opfinde nye. 

Af Niklas S. Hessel. 19.11.2010  

Fancy er noget mere urolig end normalt. Måske skyldes det, at den lille Bichon Frisé i dagens 
anledning er blevet iført en frynset brudepigekjole i hundestørrelse, specialdesignet af brudens 
mor; måske er den bare entusiastisk.  

Den sydcaliforniske sol bager fra en skyfri himmel ned på 
den parasoldækkede terrasse, hvor hunden sidder på 
forreste parket med perfekt udsyn til Stillehavet og 
bryllupsceremonien.   

Min bror og hans amerikanske forlovede står for enden 
af en hvid løber overstrøet med gule rosenblade for at 
sige ja til hinanden, »for richer, for poorer, in sickness 
and in health.« Vi er på et femstjernet hotel i Laguna 
Beach; en tidligere modkulturel oase i det konservative, 
velbeslåede Orange County, som i dag mest er kendt for 
sine cremede sandstrande. Når man betragter disse, 
forstår man da også, hvorfor min bror og hans udkårne 
har kastet deres kærlighed på kulissen og arrangeret et 
såkaldt destination wedding, en vielse i ferielignende 
omgivelser.  

Amerikanerne har fået smag for rejsebryllupperne: Fra 
2003 til 2009 steg omsætningen for de amourøse 
udflugter fra 3 milliarder dollars til estimeret 16 
milliarder.  

I det hele taget er amerikanerne begejstrede for bryllupper. Gennemsnitsprisen på bryllupper i 
USA er steget over en årrække og toppede inden krisen på 29.000 dollars. Ifølge visse statistikker 
er prisen i dag næsten upåvirket af recessionen, mens de mest moderate opgørelser lyder på 
20.000 dollars eller omkring 110.000 kr. i snit per bryllup.  

Man behøver også kun at kaste et blik på tv-kanalernes sendeflade for at forvisse sig om, at den 
amerikanske bryllupsfascination stikker dybt. Bridezillas, My Fair Wedding og Rich Bride, Poor 
Bride er blot nogle af titlerne på de realityprogrammer, der viser seerne, hvor yndigt - eller 
hysterisk - det kan være at følges ad.  

»Noget af det særlige ved amerikansk bryllupskultur er skalaen: Den overdådighed eller ødselhed, 
der præger mange bryllupper. Folk tager banklån og belåner familiens hus for at holde en fest - for 
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det er jo dybest set det, et bryllup er,« siger Vicki Howard, historiker og forfatter til bogen Brides, 
Inc. American Weddings and the Business of Tradition.  

Kritikere af bryllupsindustrien har brugt betegnelsen »The Wedding-Industrial Complex« ( en 
omskrivning af præsident Dwight D.  

Eisenhowers »Military-Industrial Complex« ) om branchen, der kan få voksne mennesker til at 
afkoble den privatøkonomiske jordforbindelse og bruge tusinder af dollars på limousineudflugter 
og isskulpturer. Alt efter hvilke statistikker man konsulterer, omsætter industrien årligt for mellem 
50 og 86 milliarder dollars.  

Vicki Howard kalder bryllupperne for »forbrugsriter«. Hun peger dermed indirekte på det samme, 
som Rebecca Mead, skribent ved The New Yorker og forfatter til bogen One Perfect Day. The 
Selling of the American Wedding, konstaterer: »Mens overgangen fra livet som ugift til livet som 
gift er blevet meget mindre betydningsfuld, er brylluppet i sig selv blevet desto vigtigere.« Mead 
hæfter sig ved, at brylluppet i dag ikke udgør en bro til voksenlivet, ligesom det kun sjældent 
indvarsler et aktivt sexliv eller afskeden med barndomshjemmet. Hvor ceremoniens oprindelige 
karakter af »overgangsrite« altså er aftaget, er det spektakulære ydre blevet skruet i vejret.  

 
 
Tørst efter traditioner  

Tilbage på hotelterrassen i Californien uddeler præsten Norman, en entusiastisk, lavstammet 
mand i grå smoking, betænksomt ros under hver etape i ceremonien: »Amazing!«, »Great job!«, 
»Fantastic!« - lige fra da jeg med let skælvende hånd rækker ham vielsesringene fra en 
satinudstoppet konkylie, til da min bror siger »I do«. Norman er udstyret med en kraftig californisk 
accent, hvor »God« udtales »Gaaad«, men det er nu heller ikke Vorherre, der indtager den 
prominente plads i hans tale: Den handler mest om »kærlighed som universets styrende kraft« og 
beskriver brudeparrets kærlighed som et »kunstværk«. På podiet foran Norman står bægre med 
blå, hvide og gule sandkorn. Vielsen afsluttes med en såkaldt Unity Sand Ceremony, hvor brud, 
gom og en forælder fra hver familie hælder sand i en gennemsigtig glasvase. Ingen af dem har helt 
styr på, hvordan det skal gøres, men under Normans kyndige vejledning står en blanding til sidst 
klar; fotograferne blitzer ivrigt. Blandingen symboliserer foreningen af to sjæle og deres familiære 
bagage, og som brudeparret forklarer mig senere i hotellets restaurant: »Hvis vi engang vil skilles, 
skal vi adskille hvert enkelt sandkorn fra de andre, men det vil jo være helt umuligt.« Sandseancen 
er nyeste skud på en vildtvoksende stamme af populære ceremonier, der af bryllupsbranchen ofte 
lanceres som ældgamle traditioner. Selvom under halvdelen af amerikanerne ifølge bryllupssiden 
The Knot blev gift i kirker og andre religiøse rum sidste år, søger de fleste nemlig stadig en 
forbindelse med noget, der er større end dem selv og deres pengepung, siger Rebecca Mead: 
»Ideen om ' det traditionelle' betyder enormt meget, når amerikanere gifter sig - man længes efter 
en kontinuitet med fortiden. USA er en relativt ny og multikulturel nation, og længslen efter 
traditioner er knyttet til en ængstelse over, hvad det vil sige at være amerikaner,« mener hun.  

På hjemmesider, der sælger vaser og sand til The Unity Sand Ceremony, spores traditionen tilbage 
til USA's oprindelige befolkning. Mere sikkert er det, at ceremonien vandt udbredelse, efter at den 
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figurerede i det populære realitybryllupsprogram The Bachelorette, hvor en brud in spe finder sin 
soulmate blandt 25 mandlige deltagere.  

Tit har de ceremonier, der lanceres som fordums skikke, nemlig mere prosaiske aner: Mead viser i 
sin bog, at en såkaldt »Apacheindiansk kærlighedsbøn«, der nu bruges i bryllupper, stammer fra 
westernfilmen Broken Arrow fra 1950.  

Den populære Unity Candle Ceremony, hvor brudeparret sammen tænder et »enhedslys« ved 
hjælp af små vokslys, udlægges ofte fejlagtigt som en gammel katolsk skik, men er ikke ældre end 
1960erne og muligvis undfanget af blomster-og kortbranchen.  

Faktisk er også en god portion af ingredienserne i det »traditionelle« hvide bryllup opstået i 
bryllupsindustriens maskinrum, fortæller historiker Vicki Howard. Branchen blomstrede i første 
halvdel af det 20. århundrede, da det hvide bryllup gjorde sit indtog hos den brede middelklasse.  

Både den mandlige vielsesring - i USA blev 
den slags først udbredt i 40erne - og den 
diamantbesatte forlovelsesrings succes 
skyldes kampagner fra smykkeindustrien. 
»Diamonds are forever« skrev 
reklameforfatteren Frances Gerety i 1948. 
Dermed blev diamanten ifølge Howard 
stenen i amerikanske bryllupper, og dermed 
slap diamantkartellet De Beers af med det 
overskud af de hårde mineraler, man havde 
ophobet under depressionen.  

Bryllupsbranchen har altså altid levet af at »trade on tradition«, som det hed i 1944 i det 
amerikanske juvelerforbunds magasin, og amerikanernes øjensynligt liberale forhold til begrebet 
gør »det traditionelle bryllup« i USA til et mangehovedet væsen. Få steder har man mestret dette 
»trade« så godt som i byen, der måske udgør hjertet i »The Wedding-Industrial Complex« : Las 
Vegas.  

 
 
Romeo og Julie i Vegas  

Byen er kendt for lurvede bryllupsbuler, hvor kundernes store øjeblikke ekspederes som 
hamburgere på samlebånd, men i dag har også ethvert hotel med respekt for sin indtjening et 
bryllupskapel. I det grandiose marmorindsvøbte hotel Bellagio, hvor man let farer vild i virvaret af 
Gucci-butikker, luksusrestauranter og en svulstig indendørs blomsterhave, møder jeg 
bryllupsarrangøren Sara. Hun giver mig en smagsprøve på en bryllupspakke på en rummelig balkon 
med udsyn til et gigantisk springvand: Så snart det heldige par kysser hinanden, skyder 
vandstrålerne op i orgiastisk eksplosion og danser derpå frem og tilbage, perfekt koreograferet til 
det ønskede soundtrack ( i dag: temaet fra Den lyserøde panter).  
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Men udover slig ekstravagance mener Sara også, at hotellets potpourriagtige tilgang til religiøse 
bryllupsritualer tiltrækker mange: »Vi har tit par, hvor manden er jødisk, mens bruden ikke er. Der 
tilbyder vi en løsning, der både involverer en rabbiner og en præst. De udfører hver sit ritual, så 
der både bliver knust glas og råbt ' Mazel tov', men også taget hensyn til partnerens ønsker. Den 
slags... håndterer vi,« siger hun, med en pause, som var der tale om en lettere lyssky praksis. 
Hotellet er leveringsdygtigt i bryllupper for enhver religiøs smag - fra jødedom over katolicisme til 
buddhisme. Om de religiøse institutioner så vil godtage deres gyldighed er en anden sag.  

Las Vegas har også egne traditioner, som gør byen til et yndet mål for rejsebryllupper - mest 
berømt er måske muligheden for at blive viet af Elvis Presley. Den luksus falbydes af mange små 
kapeller over hele byen, og et af de ældste er efter sigende Graceland Wedding Chapel, der stadig 
har til huse i den undselige villa, hvor det åbnede i 1947. Stedet fik sit mundrette navn, efter at 
The King forvildede sig forbi adressen i 60' erne.  

Da jeg ankommer, iler et nygift par ud fra kapellet 
og gennem det lille forkontor, hvor en sekretær 
råber efter dem: »God flyvetur hjem!« Graceland 
ekspederer 4000 bryllupper om året, og de varer i 
snit et kvarter. I dag bekræfter et ungt par fra Texas, 
Jacob og Nancy, deres ægteskabsløfte, begge med 
en Honolulu-blomsterkrans om halsen. 
Hovedpersonen i ceremonien synes dog at være 
Elvis, en lidt kvabset 38-årig fyr iført solbriller og et 
jumpsuit med tykke røde knapper, der faktisk ligner 

Kongen mod karrierens solnedgang. Han taler med en hastig mumlen, starter alverdens 
lydeffekter i tide og utide ( cikadesang, trommehvirvler) og beder parret recitere linjer som: »I 
promise never to treat you like a hound dog; I'll never leave you at heartbreak hotel...« - hvad de 
gør, med sporadisk kluklatter og en vis generthed. »På vegne af Graceland Chapel og det jakkesæt, 
jeg bærer, erklærer jeg jer på ny mand og kone!« slutter Elvis og bryder ud i »Rock-A-Hula Baby« 
sammen med lydanlægget.  

Graceland Wedding Chapels billigste ceremoni koster 150 dollars. Ifølge Elvis, med det borgerlige 
navn Brendan, lægger stedet kulisse til mange spontane bryllupper: I Nevada kan man få en 
bryllupslicens fra 8 til midnat, mens andre stater har ventetid og krav om blodprøver. Én regel er 
dog, at der ikke udstedes bryllupslicens til synligt berusede personer. Til gengæld slukker kunderne 
til tider tørsten på turen mellem Las Vegas Marriage Bureau og Graceland: »Engang kastede en 
kvinde op lige foran mig - det stank forfærdeligt! Hendes børn sad på forreste række,« griner Elvis, 
mens han slår et par strenge an på guitaren, der hænger om hans hals.  

Hans partner, Brandon Reed, styrer den forretningsmæssige del af foretagendet. Han er ulasteligt 
klædt i blå skjorte og spidse laksko og taler i næsten filantropiske vendinger om virksomheden. 
Adspurgt om man ikke mister en vis ønskelig alvor i de hastige, effektmættede seancer, svarer 
han: »Vi havde engang et par - hun var israeler, han var palæstinenser. Deres forældre ville ikke 
have noget med dem at gøre, og de var taget til Vegas for at blive gift. En moderne Romeo og 
Juliehistorie! Alle vores gæster har jo en historie, og af og til føler man virkelig med dem.« Og så 
dukker et nyt par op - det tredje i løbet af de små tre kvarter, jeg har været der.  
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Det amerikanske gennemsnitsbryllup er over dobbelt så dyrt som det danske: 20.000 dollars, 
omkring 110.000 kr., mod 50.000 kr. ifølge de seneste opgørelser hertillands. Det er ikke 
nødvendigvis holdbarhed, de amerikanske elskende ( og deres forældre) betaler for: USA har en af 
de højeste skilsmisserater i den vestlige verden.  

Men selvom prisen er skruet i bund og tempoet i vejret, er Elvis-vielserne i Vegas måske et 
udmærket billede på det amerikanske bryllup anno 2010.  

»Det er lidt ligesom at deltage i et skuespil,« siger min brors hustru til mig et par uger senere.  

»Brylluppet var meget et show for at underholde vores gæster. Men bagefter følte vi faktisk, at 
det havde knyttet os tættere sammen.«.  

»Noget af det særlige ved amerikansk bryllups -kultur er skalaen: Den over dådighed eller 
ødselhed, der præger mange bryllupper. Folk tager banklån og belåner familiens hus for at holde 
en fest - for det er jo dybest set det, et bryllup er« Vicki Howard, historiker og forfatter. 
(Weekendavisen) 
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Efter brylluppet: er der et ægteskab 

Derfor lykkes de gode ægteskaber 
 

"De positive og negative aspekter i et ægteskab skifter over tid, og ægtefællerne er gode til at skifte med. Fokus er 

altid på, hvad der fungerer, og hvad der umiddelbart er positivt," siger den amerikanske psykolog Leslie Becker-Phelps. 

Foto: Colourbox 

En amerikansk ekspert har en opskrift på ingredienserne i det succesfulde ægteskab.  

Af Karina Schultz. 29.03.2011 

Vi forsøger alle at kreere en portion lykke i livet. Enten i livet generelt, i blandt vores venner, 
familie eller i parforholdet. Men den rette opskrift kan være svær at finde. I hvert fald ender 40-45 
procent af alle Danmarks ægteskaber i skilsmisse. 

Men hvad er det så, at den ene halvdel af ægteparrene gør rigtigt, og den anden halvdel mislykkes 
med? Her er et bud på ingredienserne i det lykkelige ægteskab. 

Positivitet er altafgørende 
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"Det vigtigste er, at folk er fleksible i deres syn på ægteskabet. De positive og negative aspekter i 
et ægteskab skifter over tid. Der skal være fokus på det, som fungerer, og umiddelbart er positivt," 
siger psykolog og parterapeut Leslie Becker-Phelps til det amerikanske sundheds-netmagasin 
WebMD. 

Sammen med dette positive livssyn så har parrene, ifølge Leslie Becker-Phelps, en evne til se på 
deres ægtefælles problemer, mangler eller irriterende vaner på en måde, som faktisk neutraliserer 
deres effekt. 

Nemlig ved at være medmenneskelig og indfølende . f.eks. ved at prøve at forstå sin partners 
irritation eller utilfredshed efter en lang arbejdsdag, i stedet for med det samme at antage, 
at partneren er respektløs. 

Leslie Becker-Phelps mener, at nogle mennesker fra naturens side er bedre til at forstå andre ud 
fra et medmenneskeligt perspektiv, mens andre må tillære sig denne egenskab - og det kan vel og 
mærke kun ske, hvis de har lysten til at udvikle den.   

Sæt i banken til dårligere tider 

"En øvelse går ud på, at parterne i et forhold fortæller hinanden, hvordan de føler sig elsket. 
Herefter øver de sig på at gøre disse ting for hinanden," forklarer Leslie Becker-Phelps til WebMD. 

Desværre kan tilværelsen nogle gange udfordre selv det mest positive menneske. Stress, 
manglende tid og andre problemer kan være med til at ødelægge ægteskabet. Derfor er det vigtigt 
at lagre de gode stunder til dårligere tider, siger hun. 

"Når det kommer til stykket, handler et lykkeligt ægteskab om, på hvilken måde parret kommer 
hinanden i møde. Jo mere, de kan se på deres ægteskab med positive briller, støtte og forståelse, 
jo længere og bedre bliver forholdet," siger hun. (fri.dk) 
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Et lykkeligt ægteskab kan forlænge dit liv 
Er du mand og lever du i et lykkeligt ægteskab? Så har du lavere risiko for et hjerteanfald. Det 
viser en netop offentliggjort undersøgelse, som har været 34 år undervejs.  

Af Peter Westermann. 02.032010 

10.000 israelske mænd, både enlige og gifte, 
lykkelige og ulykkelige, er blevet fulgt i et stort 
forskningsprojekt gennem 34 år. 

Målet var at undersøge, hvordan lykken i 
ægteskabet påvirker risikoen for hjerteanfald, og 
resultaterne er nu klar, skriver BBC: 

Mænd udenfor ægteskab og mænd, der lever i et ulykkeligt ægteskab, har højere risiko for at blive 
ramt af et hjerteslag end mænd, der lever i et kærligt og lykkeligt ægteskab. 

Undersøgelsen blev i sidste uge præsenteret ved en international konference i USA, og resultatet 
overrasker forskeren bag undersøgelsen, professor Uri Goldbourt fra Universitetet i Tel Aviv. 

"Jeg havde ikke forventet, at et ulykkeligt ægteskab ville have så stor statistisk betydning, som det 
er tilfældet i denne situation," siger Professor Goldbourt ifølge BBC. 

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i en række spørgsmål, som de 10.000 israelske mænd 
skulle svare på, da undersøgelsen startede. De skulle blandt andet svare  - ærligt - på, om de 
levede i et lykkeligt eller ulykkeligt ægteskab. 
 
Efterfølgende har forskerne set nærmere på de mænd, som i løbet af de 34 år døde af et 
hjerteanfald, og sammenlignet med deres beskrivelse af ægteskabet. 

Derefter er dødsfaldene yderligere blevet vurderet ud fra mændenes socioøkonomiske status, 
helbred, blodtryk og rygning, men alligevel er der et overraskende stort sammenfald mellem 
ægteskabelig lykke og chancen for at undgå hjerteanfald. 
 
Enlige mænd har 64 procent højere risiko for at blive ramt af et hjerteanfald end mænd i et 
ægteskab. Men kvaliteten af ægteskabet viser sig også afgørende. Således har ulykkelige gifte 
mænd ligeledes 64 procent højere risiko for at få et hjerteanfald end lykkelige gifte mænd. 
 
Professor Uri Goldbourt understreger dog ifølge BBC, at ægteskabet kun er én faktor blandt 
mange, som er afgørende for risikoen for et hjerteanfald. 
 
"Uanset hvordan ens ægteskab er, så er det altafgørende at holde en sund livsstil med 
regelmæssig motion, fedtfattig mad og regelmæssige tjek for et normalt blodtryk. Det hele er med 
til at reducere risikoen for et hjertetilfælde," siger Uri Goldbourt til BBC. (fri.dk) 
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Bliv fit til den store dag 

Her får du nøglen til den eftertragtede flade 

sommermave og six-packen.  
Af Karina Schultz. 27.05.2011 

Bikinisæsonen er næsten over os, og sommerferien til sydens solsenge er allerede bestilt – men 
måske mangler du den perfekte six-pack for at fuldende sommerlooket? 

Hvis ja, så har Fitness Worlds livsstilsmagasin fundet frem til den hurtige genvej til sommerens 
perfekte bikini accessories – nemlig den flade mave. 

Man skal nemlig fokusere på udstrækning af mavemusklerne, inden de skal trække sig sammen. 
Det er ifølge magasinet nøglen til den flade mave. Ved at fokusere på den udstrækkende fase af 
mave-øvelsen frem for den sammentrækkende, har man en langt større chance for at opnå den 
ønskede six-pack. 

"At få musklen strakt ud, inden du får den til at trække sig sammen, er den bedste måde at træne 
på," siger Dr. Tim Ramirez, stifter af Pacifica Wellness i Costa Mesa, Californien til magasinet. 

"Muskler er i stand til at generere mere kraft i denne fase, så skabes der også mere stimulering," 
siger Fabio Comana, der er muskelforsker og talsmand for the American Council on Exercise ifølge 
Fitness World. Forskning viser ifølge magasinet, at negativ resistance træning (fokusering på 
udstrækning af mavemusklerne) kan skabe op til 30 procent mere kraft sammenlignet med de 
'traditionelle' maveøvelser, som primært fokuserer på at trække musklerne sammen. 

Og Dr. Tim Ramirez tilføjer: "Hvis du ikke er i stand til at påvirke 100 procent af dine muskelfibre, 
så får du heller ikke det maksimale udbytte af øvelsen."

Brug dobbelt tid 

Tommerfingelreglen er, at du skal bruge dobbelt så lang tid på udstræknning end 
sammentrækning. Hvis du for eksempel ligger på ryggen og laver maveøvelser, og bruger to 
sekunder på sammentrækningen, så skal du mindst bruge fire sekunder på udstrækningen. 

Du kan også træne mavemusklerne ved at hænge fra et stativ med benene udstrakte. Så løfter du 
dem og trækker knæene op imod brystet - herefter sænker du langsomt benene, mens du tæller 
til fire. 

Top fem måder at opnå en sexet mave på - ifølge Fitness World: 

1. Løb 
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2. BikeFit 

3. Boksning 

4. Trappemaskine 

5. Høj intensitets intervaltræning 

Læs mere og find træningsøvelser på Fitnessworld.dk (fri.dk) 
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5 gode øvelser for mave, arme og bagdel 
 

Her er forfatter og løbeekspert Christina Bøllings bud på de mest effektive øvelser, du kan lave 
for at styrke kroppen og stramme op.  

Af Christina Bølling. 10.05.2011 

1. Squat  

Stå med benene i hoftebredde og hold vægten 
tæt på kroppen. Forestil dig, at du skal ned og 
sidde på en lille stol bagved dig, så du bøjer 
knæene og skubber numsen bagud. Kom så langt 
ned, du kan. Spænd i maven og stræk benene i 
3x10 gentagelser. Øvelsen kan også laves med 
håndvægte eller vægtskiver, hvis du vil øge 
belastningen. 

Alternativt kan du udføre øvelsen på ét ben – så 
får benet den dobbelte vægt at arbejde med. 
Find balancen på det ene ben, støt kun ganske let 
på tæerne på det andet og udfør dine squats. Meget effektiv justering af øvelsen, så en større del 
af vægten kommer på standbenet. 

  

 2. Lunges 

Stå med benene i hoftebredde. Tag et stort skridt på højre ben, 
så knæet på forreste ben er lige over anklen, det bagerste ben 
er strakt bagud. Bøj i knæene, så det bagerste nærmer sig 
gulvet. Pres hoften frem. Kom tilbage til udgangsstillingen. 
Gentag 3 x 10 gange på hvert ben. 

Hvis du vil gøre øvelsen hårdere, kan du bruge håndvægte eller 
to halvanden liters sodavandsflasker med sand, så det bliver 
endnu mere effektivt.  
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 3. Maveøvelse - de skrå mavemuskler 

Læg dig på siden af kroppen med albuen i 
gulvet og fødderne hvilende på siden af 
hinanden. Skub den øverste hofte op fra 
gulvet, så du kun hviler på albuen og 
ydersiden af foden. Spænd de skrå 
mavemuskler. Løft nu øverste arm og ben 
mod loftet. Hold stillingen, mens du 
tæller til ti. Gentag 15 gange til hver side. 

 

  

 4. Planke - spiderman og armbøjninger  

Start plankeøvelsen, hvor du står på tæerne 
og hænderne. Sørg for at håndfladen er i 
gulvet og placeret direkte under dine skuldre. 

Sænk numsen, så kroppen er ét lige stykke. 
Hold stillingen i et minut. 

Tag et skridt ud til siden på højre hånd og et 
skridt ud til siden på venstre, så afstanden 
bliver virkelig bred. Gør det samme med 
benene. Hold den brede planke »spiderman« i 
et minut. 

Gå tilbage til udgangsstillingen. Spænd maven og sænk kroppen mod gulvet i almindelige 
armbøjninger. 2x10 gentagelser. 

  

5. Armøvelser (Øvelsen virker også på mave 
og bagdel, fordi du løfter din egen 
kropsvægt) 

Find et trappetrin og sæt hænderne bag dig, 
så fingrene peger fremad. Bøj albuerne, 
stræk benene foran dig og løft bagdelen, så 
den ikke »falder ned«. Det gør du dels ved at 
suge navlen ind mod rygsøjlen, så du føler 
dig helt »stram« og stræk i 
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udgangsstillingen. 

Herfra skiftevis bøjer du i albuerne og strækker dem, mens du prøver at holde kroppen så meget i 
ro som muligt. 

 

 Christina Bølling og bogen 

»Når du hører dig selv sige, at du først kan lave en aftale efter kl. 10, 
fordi du skal løbe en tur, er du på rette spor. Så er du ved at få 
etableret en god vane,« skriver Christina Bølling i sin nye bog »Løb 
dig slank – flad mave, fast bagdel«.  

 Christina Bølling er 48, mor til tre, tidligere redaktør på 
bladet »Fit Living«, maratonløber og i gang med at uddanne sig 
til fysioterapeut. I bogen, som Fri i dag bringer et uddrag af, 
deler hun ud af sin glæde ved at løbe og de erfaringer, hun selv 
har gjort sig. Bogen er skrevet til begynderen, der skal føres 
sikkert igennem den første løbefase og til den trænede løber, 
der har brug for indspark og idéer til sjov løbetræning, hvor hele 
kroppen bliver styrket. Man skal regne med at løbetræne tre til 
fire gange om ugen.  
 »Det tog mig næsten et helt år og mange kampe at blive 

rigtig bidt, men jeg har løbet lige siden, og løb er blevet en helt fast del af mit liv,« skriver 
bogens forfatter.  

 Hent inspiration her til din løbetræning i succesprogrammet 5 og 10 kilometer kombineret 
med seks effektive øvelser.  

»Løb dig slank - fald mave, fast bagdel«. 149,95 kr. Forlag: People’s Press. Er udkommet. 
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Tæl kalorier - og tab dig 
Mål hvor mange kalorier du spiser og forbrænder om dagen, og find ud af hvor meget mad du 
må spise for at holde den slanke linje.  

Af Stinne Andreasen. 16.04.2010 

Ønsker du at holde vægten 
eller måske smide et par kilo, 
er det en fordel, at du kender 
dit energiforbrug. 

Mængden af energi (mad), du 
indtager, og mængden af 
energi, du forbrænder i løbet 
af en dag, skal nemlig gerne 
stemme overens, hvis du vil 
undgå overvægt. 

Læs også: Kalorierne afgør 
din slankekur 

Helt enkelt kan sammenhængen forklares sådan: 
 
1. Du taber dig, hvis du spiser mindre mad (energi), end du forbrænder. 
 
2. Du bevarer vægten, hvis du spiser samme mængde mad (energi), som du forbrænder. 
 
3. Du tager på, hvis du spiser mere mad (energi), end du forbrænder. 

Sådan gør du: 

1. Beregn dit energiforbrug:  
 
Gå ind på FRI.dk's energiforbrug-måler (www.fri.dk/energi) og beregn antallet af kalorier, du 
forbrænder på en dag. 

Energiforbrug-beregneren giver et ret præcist billede af, hvor mange kalorier du forbrænder, siger 
Morten Zacho, som er cand. scient. i Idræt fra Københavns Universitet og redaktør på motion-
online.dk. Det er ham, der har udviklet beregneren.   
 
”Når man først kender den mængde kalorier, man forbrænder i løbet af en dag, skal man bare 
spise færre kalorier om dagen, hvis man vil tabe sig,” siger han. 
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2. Beregn hvor meget du spiser:  

Nu skal du i gang med at regne på, hvor mange kalorier, du må spise, hvis du vil holde den slanke 
linje eller evt. tabe dig.  
 
Det kræver lidt tid og tålmodighed, men til gengæld er metoden forholdsvis præcis, fortæller Trine 
Vase Bendtsen, som er cand.scient i Human Ernæring og underviser i fysiologi, anatomi og 
ernæring ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen på VIA University College. 
 
”Du skal veje og notere alt, hvad du spiser, i fire dage. Tre hverdage og en weekenddag for at få så 

præcist et billede af dine madvaner som muligt,” fortæller hun. 

Derefter plotter du hver enkelt madvare ind i FRI.dk's kalorieberegner (den nederste af de to 
beregnere), trykker på "beregn" og aflæser, hvor meget ”energi” i kalorier (kcal), der er i maden. 

Læs mere om kalorieberegneren her: Så længe skal du støvsuge for at forbrænde en pose chips 

Til slut lægger du alle madvarernes kalorier sammen og dividerer med 4 (fire dage.) 

3. Find forskellen mellem hvad du spiser og hvad du forbruger: 

"Nu kan du sammenligne antallet af kalorier, du spiser på en dag, med mængden af kalorier, du 
forbrænder. Hvis du vil tabe dig, skal du spise mindre, end du forbrænder," fortæller Trine Vase 
Bendtsen. (fri.dk) 
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Bryllupsdage 
Årsdagen for et bryllup kaldes 

bryllupsdag. I Danmark er der tradition 

for især at fejre kobber-, sølv- og 

guldbryllup. Men hvert år har en værdi, 

som oversigten nedenfor illustrerer. 

 

Traditionen med at fejre bryllupsdage har 

bredt sig til Danmark fra Holland i 1800 

tallet, via Nordtyskland. De øvrige 

skandinaviske lande har ikke optaget 

traditionen. 

 

Omkring år 1900 begyndte man at vække 

brudeparret tidligt om morgenen med 

musik og sang. Her blev æresporten 

indført som et vigtigt element i 

festlighederne. Slægtninge sætter den 

natten før op omkring døren til parrets 

hjem. Æresparret bliver vækket tidligt om 

morgenen. Og kommer ud og stiller sig i 

æresporten, mens de fremmødte gæster 

synger, hvorefter der er traditionelt 

serveres morgenkaffe indenfor. 

 

I København begyndte man i slutningen af 

1800-t. var at markere sin 121/2-års 

bryllupsdag som kobberbryllup, men det 

er først i 1930'erne, at resten af Danmark 

begyndte at tillægge dagen en betydning. 

 

Af Anne Kristine Brix Poulsen, Berlingske Research. Kilde: Den Store Danske 

 

Bryllupsdagens navn 

1 år papir 14 år elfenben 

2 år bomuld 15 år krystal 

3 år læder 16 år månesten 

4 år blomster, silke, keramik 20 år porcelæn 

5 år træ 25 år sølv 

6 år sukker 30 år perle 

7 år uld 35 år koral, jade 

8 år bronze 40 år rubin 

9 år pil, ler 45 år safir 

10 år tin 50 år guld 

11 år stål 55 år smaragd 

12 år silke 60 år diamant 

12½ år kobber 65 år krondiamant 

13 år knipling 70 år jern 

 75 år atom 


