
Kære Lea – kære Skipper – kære brudepar - kære Hr. og fru Julsbæk 

– stort tillykke med brylluppet 

 

En god tale skal være som en damekjole 

Den skal ikke være for lang – men alligevel dække det vigtigste: 

Skål 

 

Jeg kom lige til at tænke på, at den gang da mine forældre blev gift 

– da var mine bedsteforældre ikke pensionister 

Og da jeg blev gift – var mine forældre heller ikke pensionister. 

Men det lykkedes jer – I gifter jer først efter at jeg er blevet pensionist 

Men når jeg så kigger lidt i krystalkuglen 

– gad vide om I så er blevet pensionister når Sofie bliver gift 

Jeg tror det ikke – for hvornår er det lige, at I kan gå på pension 

 

I modsætning til jeres aner har I så valgt ikke at blive velsignet af Helligånden 

Men derimod at blive det af Heldig-Ånden 

Og det falder jo lige i min ånd 

 

Ak-ja 

Hvorfor er det så lige I gifter jer 

– er det på grund af – eller er det på trods af 

 

  



Jeg vil jo vove at påstå at det ikke er et spørgsmål om enten/eller 

– det er et spørgsmål om både/og 

I er et ægtepar der forstår det – I har en masse fælles interesser 

– og I har hver jeres 

Og I respekterer hinanden for det 

Det sætter jeg stor pris på – respekten 

 

Fint nok med respekt – men hvad med tolerancen 

Lad mig bare give et enkelt eksempel – når man 

(og her skal I oversætte ”man” med ”hun”) 

Nå – når ”man” ikke lige kan finde ud af hvad man skal have på 

– så er det helt i orden at hun finder en af mine skjorter – og et par af mine shorts. 

Men hvis jeg kommer i samme situation 

– og ikke lige ved hvad jeg skal tage på 

– så er situationen helt anderledes når jeg dykker ind i hendes tøjskab 

– og ifører mig lidt af hendes tøj 

 

Nu synes I måske at jeg lyder som en original 

– I synes måske også at jeg ser ud som en original 

Men lad jer ikke narre – jeg er faktisk en original 

(Nå – hellere en original – end en kopi) 

 

Ægteskabet er jo i bund og grund et spørgsmål om at kunne vælge til 

– og at kunne vælge fra 

Kan man det – så kan det ikke undgå at blive godt 

  



Men det er ikke altid let 

Det kan komme på den helt store prøve når Shopping-guden træder ind på scenen 

Jeg må indrømme - at her har jeg valgt fra  

Jeg kan ikke lige det der med at gå på dame-shopping-tur 

Jeg ser det som en enorm udfordring at skulle rende rundt i et kæmpe 

indkøbscenter 

– 3 skridt bagefter - udstyret med 4 megatunge poser der gør at mine fingre er 

helt hvide - og fuldstændig følelsesløse 

Men det er ikke det værste 

– det værste er at skulle svare på en masse meget svære spørgsmål 

Når man fx får spørgsmålet – Hvordan kan det være at man ikke kan stole på 

størrelserne på tøjet længere 

- Da jeg var inde i ”Bukseshoppen” – så passede størrelse 10 

- Og da jeg så var inde i ”Bonaparte” – så var det størrelse 12 

Nu er det virkelig at det bliver svært, når svaret jo er, 

- at dér ligger ”Bukseshoppen” 

– og dér ligger ”Bonaparte” 

– og lige midt imellem ligger Mc Donald 

Jeg er sikker på, at I ved hvordan man vælger til – og hvordan man vælger fra 

 

Apropos tøj – så var jeg lige inde og se hvad Emma Gad siger om 

Bryllupspåklædning: 

”Brudeparret bestemmer, hvilken påklædning man skal have til deres bryllup 

Hvis brudeparret er i hvid kjole og kjole og hvidt – møder gæsterne i galla 

Smoking er bandlyst som bryllypspåklædning – såvel for brudgommen som for 

gæsternes vedkommende. 

Smoking er en forlystelsespåklædning, der kun hører hjemme i en kirke ved én 

eneste lejlighed – nemlig for de små mandlige konfirmander, der enten møder i 

blåt tøj, smoking eller matrostøj.” 



Men nu er det her jo ikke en kirke – og som I skriver i jeres invitation – Om vi vil 

komme og fejre jeres bryllup – og gøre det til en fantastisk og festlig dag 

Og dresscoden er ”Festlig” 

Og en fest – det er det (sikken fest vi skal ha’ nu i dag) 

 

Jeg er sikker på at I har glædet jer til denne dag – det har vi andre også 

Men jeg er også sikker på at der er én der har glædet sig mere end alle andre 

- Og det er jo selvfølgelig Sofie 

6 år – lige startet i skole – og kan allerede læse (lidt) - flot 

Nu er det jo ikke mange der oplever at være med til deres forældres bryllup 

Det er i hvert fald aldrig før sket i min familie 

Men er det så ikke også typisk jer – I gør tingene på jeres egen måde 

 

Og det genspejler sig jo også i jeres fritidsinteresser 

Her er der en rød tråd: 

 lege med Lego klodser 

 hækle alle mulige fantasifigurer 

 spille spil i alle afskygninger – bordfodbold – kortspil – pc-spil 

 være sin egen håndværker 

 bage 

 it-specialister 

 4-stjernede kokke 

- kan i se den røde tråd 

Jamen det er jo en herlig buket af ting 

- hvor man ikke kun skal bruge hovedet eller hænderne 

Også her er det et spørgsmål om både/og 

  



Udviklingen af det hele menneske – lige i min ånd: 

Vi er jo nogen der drikker af visdommens kilde – i modsætning til dem der bare 

gurgler hals i den 

Og så bor I jo pragtfuldt 

I havde en dejlig lejlighed lidt længere nede af gaden – men nu bor I jo super 

moderne – og med en udsigt som er helt unik 

Lejligheden har jo alt hvad man kan tænke sig 

Ahh – der er vist ikke noget bidet 

Men hvad betyder det – det behøver man jo ikke – man kan jo bare stå på hovedet 

i brusekabinen 

Altså – hvis man står oppe i Alperne og kigger på en smuk bjergbæk – så ved man 

jo slet ikke hvor det vand kommer fra. 

Men når man står på hovedet ude i brusekabinen – og vandet løber ind i næsen – 

så ved man præcis hvor det kommer fra 

 

NÅ 

Skulle jeg som ekspert i ægteskaber (host-host) - komme med et godt råd – må 

det være: 

 Et ægteskab – er ikke et spørgsmål om at holde ud 

 Et ægteskab – er et spørgsmål om at holde af 

Og med det – kære Lea - kære Skipper – stort tillykke med jeres bryllup 

Vil I alle rejse jer 

Råbe et trefoldigt hurra for Lea og Skipper 

Og så ”det vigtigste”: Skål 


