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Til døden skiller oss ad

Tekst: Susanne Lindeberg 
redaksjonen@askeravisen.com

– Vi opplever at folk gifter seg 
som aldri før, men blir mer 
kreative og personlige i utfor-
mingen av bryllupet sitt, sier 
Kathrine Sørland fra Nesøya i 
Asker. 

Hun startet brudekjole
butikken Agape i 2006, og er 
nå å se som programleder i 3 
bryllup på TV3. 

Hun forteller at nordmenn 
fortsatt tror på den evigva
rende kjærligheten og favner 

om det ultraromantiske ved å 
 arrangere bryllup.

RØD TRÅD I BRYLLUPET 
– En gjenganger er at folk bru-
ker mye mer tid, penger og 
energi på å arrangere bryllup i 
dag. Brudepar er også opptatt 
av å ha en rød tråd i bryllupet 
sitt, og noe som forteller litt 
om personligheten deres.

Sørland trekker fram gårds
bryllup, temabryllup og uten
landsbryllup, som strekker seg 
over tre dager, som populære 
trender.

– I programmet 3 bryllup 
har et av ekteparene blått 
tema fordi bruden er høyre-
politiker, et annet kjøpte alle 
tingene til bryllupet sitt på 
Ebay, for å få ned kostnadene. 
Med andre ord er det mange 
kreative løsninger ute og går, 
sier hun.    

MENN SOM TILBEHØR 
Hun forteller at det fortsatt er 
slik at kvinner bestemmer mest 
når det kommer til bryllups
planlegging.

– Jeg skulle gjerne sett at 
menn tok litt mer regien, da 

de lett bare blir et fint tilbehør 
til selve bryllupet.

TRE TING
Dette er Jeanette Lilleås enig 
i. Hun er en av gründerne bak 
bryllupsarrangøren Brudepike
ne i Drammen, og forstår godt 
hva Sørland mener. 

– Mannfolk har medbe-
stemmelse når det kommer 
til tre ting. Hva slags vielse 
de skal ha, hvor bryllupet fin-
ner sted og hva budsjettet er. 
Resten bestemmer kvinnene, 
sier hun.

SETTER BORT 
ORGANISERINGEN
Lilleås har hjulpet nordmenn i 
over åtte år med å planlegge og 
arrangere bryllup, og forteller 
at å ta i bruk en bryllupsarran
gør har blitt mer og mer popu
lært blant nordmenn.

– Vi får mange henvendel-
ser fra askerbøringer og bærin-
ger. Mange synes det er deilig 
å sette bort selve organiserin-
gen av bryllupet, og slippe å 
tenke på alle de små detaljene 
rundt arrange mentet selv.

Bryllupsekspert Kathrine Sørland har mye 
å gjøre  – Ekteskap har aldri vært mer 
populært enn nå, sier hun.

EKTESKAP
Ifølge statistisk sentral-
byrå giftet 24.600 nordmenn 
seg i 2009. Til tross for at 
10.200 mennesker skilte seg 
samme år, har det ikke vært 
flere giftemål siden midten av 
1970- tallet. Dette indikerer at 
nordmenn fortsatt tror på livs-
lang kjærlighet og ekteskaps-
inngåelse.

FAKTA:

KJÆRLIGHETEN: Kathrine 
Sørland opplever at folk fortsatt har 
tro på den livslange kjærligheten.  
 Foto: Robert Walmann

Nyhet

BRYLLUPSFEBER: Det er fortsatt på moten å gifte seg. Flere og flere 
velger imidlertid å gifte seg i utlandet, eller lage en personlig vri på bryllupet.
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