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Tager du julemanden,
som ved din side står?

≤FAKTA
10 PAR BLEV GIFT
JULEAFTEN
{Lørdag er den klart mest
populære dag at blive gift også i december.
{Sidste år blev
35 procent af alle
decemberbryllupperne
afholdt en af de tre første
lørdage i december. (549 ud
af i alt 1.563 bryllupper)

December er den mest populære bryllupsmåned i den mørke tid,
og flere og flere lader sig inspirere og laver jul-på-slottet bryllupper.
JULEBRYLLUP
Af Jesper Bech Pedersen
jbpe@berlingskemedia.dk

BRYLLUP: Med julefrokoster,
gaveræs, luciaoptog og familiebesøg er der sådan set nok
at se til i december.
Alligevel formår mange forelskede par også lige at klemme et bryllup ind i årets måske travleste måned.
December er den af de tre
vintermåneder, hvor flest
danskere bliver gift, og flere
og flere tager skridtet helt ud
og bruger julen som tema i
deres bryllup, fortæller 27-årige Betina Knudsen.
Hun er skribent på bryllup.dk og arbejder som bryllupsarrangør gennem sit firma Maid of Honour.
»Hvis du går ind og læser
med i bryllupsfora på nettet,
er det tydeligt, at folk tænker meget i at bruge julen aktivt som tema. Juletræer, julekugler, sne og så videre. Det er
helt klart en ny tendens, som
er vokset frem de seneste år,«
vurderer Betina Knudsen.
Trenden med julebryllupper er længst fremme i USA,
hvor flere hollywoodstjerner
har holdt overdådige winterwonderland bryllupper, og
de amerikanske bryllupsmagasiner er pakket med tips til,
hvordan man forener »Marry
Me« med »Merry Christmas«.
»Du kan nærmest få alt.
Nissebrudekjoler og sågar
brudekjoler i gran. Men i Danmark er det knap så udbredt
med det rød/grønne tema.
De fleste går mere efter at
skabe en jul-på-slottet-stemning med hvid, sølv og måske mørkeblå farver. Det er et
farvetema, der i forvejen passer godt til et bryllup,« vurderer Betina Knudsen.

LOC og Christianes bryllup
På de hjemlige kanter står
Christiane Schaumburg-Mül-

LOC og Christiane
var virkelig med
til at sætte gang i hele
julebryllupsstemningen
herhjemme. Mange har
ladet sig inspirere af
det bryllup, de holdt.

»

BETINA KNUDSEN,
bryllupskoordinator

Til Betina Knudsens julebryllup medbragte gæsterne
julepynt, som blev hængt på
et træ til festen. Privatfoto

lers og Liam O’Connors (LOC)
bryllup i 2012 som det mest
fremtrædende eksempel på
et rigtigt vinterbryllup.
Det celebre par (som gik
hver til sit i år, red) blev gift 22.
december 2012, og festen stod
på Valdemar Slot på Tåsinge. 200 gæster, lavgrene som
bordpynt og fem kæmpestore juletræer pyntet i hvidt og
sølv.
Til at toppe det hele sneede
det kraftigt den weekend, så
slottet blev dækket af sne.
»LOC og Christiane var virkelig med til at sætte gang i
hele julebryllupsstemningen
herhjemme. Mange har ladet
sig inspirere af det bryllup, de
holdt,« fortæller Betina Knudsen.
Deriblandt også hende selv.
Betina Knudsen blev nemlig
gift 12. december i år på .
»I begyndelsen hældte min
mand og jeg til, at vi skulle holde det som et klassisk bryllup,
men julen har alligevel sneget sig ind. Eksempelvis bad
vi gæsterne tage en julekugle med, som blev hængt på et
juletræ. Det bliver så vores første fælles julepynt, som vi kan
bruge fremover,« fortæller Betina Knudsen.

Lettere at booke
Selv om december er den mest
brugte vintermåned til at lade
sig smede i Hymens lænker, så
er der stadig langt op til de lyse
forårs- og sommermåneder.
To ud af tre bryllupper bliver
afholdt fra maj til september,
og august er højdespringeren
som den klart mest populære
måned at blive gift i. Her siger
flere end 5.000 par hver år ja til
hinanden.

Det kimer
nu til bryllupsfest.
Bryllupskoordinator
Betina
Knudsen
blev selv
gift 12. december i år.
Festen stod
på Holckenhavn Slot
på Fyn og
temaet var
naturligvis jul på
slottet med
stilfulde
juletræer
og små
julegaver til
gæsterne.
Privatfoto

{Der var også 10 par,
som rigtig var i julehumør
og valgte at blive gift
juleaften.
{Den mindst populære
dag var 1. juledag. Her
havde kun fem par budt til
bryllup.
{3. juledag er mere
populær. Her blev der i 2014
afholdt 65 bryllupper.
{Nogle vælger også 31.
januar som bryllupsdag.
Sidste år var der således 37
par, der skød nytåret ind
med et bryllup og et knald.
{Imponerende nok var der
også ni par, der kunne holde
tømmermændene stangen
længe nok til at sige ja til
hinanden nytårsdag.
{Går man et par år
længere tilbage, så var der
i 2012 usædvanlig mange
(2.808) vielser i december,
og næsten halvdelen
(1.382) blev gift på én
bestemt dag. Kan du gætte
hvilken?
{Det var 12. december.
12.12.12
Kilde: Danmarks Statistik

Men netop sommermånedernes popularitet kan være
et argument for at vælge en
dato i en vintermåned, mener Betina Knudsen. Her der
nemlig typisk mindre rift om
de bedste feststeder, og det bliver også lettere at booke mad
og musik:
»Man risikerer heller ikke
på samme måde, at folk skal
noget i forvejen. Særligt august
er så populær en måned at blive gift i, at man risikere at blive inviteret til to bryllupper
samme dag. Og i foråret har
du konfirmationer at konkurrere med.«
Omvendt er der også travlhed i december med julefrokoster og trængsel og alarm
snart hver eneste weekend.
Men alt det behøver man ikke bekymre sig om, når man
sender invitationerne ud.
Gæsterne skal nok komme,
vurderer Betina Knudsen.
»Hvis det står mellem en
julefrokost og et bryllup, så
tror jeg nok, at julefrokosten
må vige. De fleste prioriterer
et bryllup højt, og folk skal
nok komme, selv om det er en
travl måned. Der er bare noget ekstra hygge ved december, og det er nok derfor, at det
er den vintermåned de fleste
vælger.«
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Familien Ask. Marianne, Daniel og deres børn Tino og Mynte. Foto: Morten Dueholm

Både kærlighed og praktik bag julebryllup
Marianne og Daniel Ask blev gift juleaftensdag i 2011.
Det giver lidt ekstra hygge at fejre bryllupsdag på netop denne dag.
JULEBRYLLUP

Af Kristian Wesenberg
Andersen
kriw@berlingskemedia.dk

VIBORG: Det var med kærligheden som den primære
drivkraft, men der var også et
gran af praktik i det, da 25-årige Marianne Ask og 32-årige
Daniel Ask blev gift i den i forvejen fortravlede december i
2011.
Daniel er soldat og skulle fra
sin position hos Ingeniørtropperne i Skive udsendes til Afghanistan i februar 2012.
»Skulle der ske mig noget
i Afghanistan, så ville Marianne være bedre stillet, hvis
vi havde papir på hinanden,«
som Daniel Ask udtrykker det.
Men foran praktikken lå
det, som det hele egentlig
handler om - kærligheden.

Marianne havde gennem et
stykke tid talt om bryllup, og
i efteråret 2011 gav parret så
hinanden håndslag på, at nu
skulle det være.

Hyggelig kombination
Men I kunne have valgt en
hvilken som helst anden dag hvorfor lige den 24. december,
hvor der vel i forvejen er nok
at se til?
»Vi snakkede om det, og vi
synes bare, at det kunne være
rigtig hyggeligt at kombinere
vores bryllup med juleaften,«
siger Marianne Ask og sender et skævt - nærmest nervøst - blik mod ægtemanden,
som heldigvis kvitterer med et
bekræftende nik og et varmt
smil i den anden retning.
Det var dog ikke alle, der var
lige glade for et bryllup juleaftensdag, hvor de fleste jo hygger hjemme i familiens skød.
Det betød nemlig, at en del
meldte afbud til festen.
»Men det var vi forberedt

Marianne Ask læser til markedsføringsøkonom og skal efter nytår i praktik
hos Viborg Idrætsråd. Daniel Ask er soldat i Skive.

på. Det skal man være, når
man planlægger at holde bryllup juleaften,« siger Daniel Ask
og tilføjer, at brudeparret hyg-

gede sig med den lille skare af
nær familie, som valgte at bruge juleaften i 2011 på også at
fejre Marianne og Daniels ja

til hinanden.

Ikke kirkebryllup
Selve vielsen foregik på Skive

Rådhus, hvor selveste borgmesteren forestod begivenheden.
»Vi havde forhørt os om
muligheden for et kirkebryllup, men det kunne ikke lade
sig gøre den 24. december,«
smiler Marianne Ask.
Hun glæder sig over, at hun
og Daniel hvert år ikke blot
fejrer jul, men også bryllupsdag på denne særlige dag. For
Daniel betyder det, at endnu
en lille praktisk opgave hvert
år hænger på ham op til den i
dobbelt forstand store dag.
»Ja det betyder, at jeg også
skal have fat i en bryllupsdagsgave, og den får Marianne om
morgenen,« siger Daniel Ask,
som formentlig godt er klar
over, at han aldrig vil slippe af
sted med at glemme parrets
bryllupsdag.
På torsdag - juleaften - kan
parret fejre blomsterbryllup,
men mon ikke børnene, femårige Tino og et-årige Mynte,
ser mest frem til juleaften.

