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sponsorbryllup reportage 

H
un smiler indadvendt og tager et
skridt frem mod lyset. En hvid- og
designerklædt brud. Instrueret af
en professionel bryllupsfotograf.
Vinduet i stueetagen på Truds-

holm Gods har gardiner i gulvlængde,
og lyset falder blidt på brudens ansigt og
den lange hvide kjole. Fotografen har
lagt en stor og flot arrangeret brudebu-
ket med blå kornblomster og sart-lilla
roser dekorativt til rette på gulvet bag
hende. Kjolen har
havfruesnit og en
fin blonde, der går
op om halsen. Den
er lavet særligt til
hende af den aner-
kendte kjoledesig-
ner Rikke Gudnitz.
Scenariet er smukt
som et maleri af
Rembrandt.

Fra hjørnet i væ-
relset betragter
gommen hende
med lysende øjne.
Han har deres baby-datter på armen. Ba-
bysitteren henter hende om lidt og ta-
ger hende med hjem til Nørrebro. Imens
er køkkenchef Morten Krogholm fra
Kokkeriet netop ankommet i køkkenet,
hvor han skal forberede middag til 84
bryllupsgæster. Der er stille, levende
jazzguitar udenfor i haven, og gæsterne
spiller kongespil under et stort kastanje-
træ. 

Det var ikke lige det her bryllup, Ann-
Kristin Løye Hejl og Rasmus Iver Agesen
havde forestillet sig. Et overdådigt bryl-

lup med mad fra en michelinstjernere-
staurant, designertøj – og så på et gods.

De begyndte egentlig med ville at låne
en kjole af en af Ann-Kristins veninder
og ledte efter en kolonihave at holde fe-
sten i. Men så de fik en idé.

Der er noget galt
Sidste efterår sad Rasmus Iver Agesen,
som er 38 år, med sin forlovede, Ann-Kri-
stin på 33, og planlagde bryllup.

Det var i tiden, hvor der var stort fokus
på Syrien og på middelhavsflygtninge,
der druknede i havet på flugt fra krig, ka-
tastrofe og fattigdom.

»Der er noget galt i at holde en stor for-
brugsfest og få en masse gaver, når ver-
den ser sådan her ud. Det ansvar, vi har i
verden ... Vi er hverken værre eller bedre
eller mere hellige end andre. Men vi har
diskuteret stolpe op og ned, hvad vi kun-
ne gøre, og hvordan vi ville kunne hjæl-
pe«, siger Rasmus, som vi taler med et
par dage inden brylluppet. Han er er-
hvervspsykolog, arbejder med hr i Novo
Nordisk og har to sønner fra et tidligere
forhold. 

»Jeg har flere gange haft lyst til at mel-
de mig ind i Læger uden Grænser som
hr-mand. Men – med tre børn – at rive et
halvt eller et helt år ud af kalenderen er
svært«, siger han. 

Ann-Kristin, der er digital konceptud-
vikler og dengang
var på barsel, var
også meget berørt
af verdens til-
stand. 

»Det var det he-
le. Der var meget
om de både, der
sank. Og den lille
treårige dreng i
strandkanten, der
var død. Man kun-
ne mærke i nær-
miljøet, at der var
mange, der ønske-

de at gøre noget. Nede på Den Røde
Plads på Nørrebro blev der samlet ind i
store containere. Vi havde også et stort
behov for at gøre noget – men samtidig
er det svært at få det presset ind i hverda-
gens hamsterhjul«.

Brylluppet blev en naturlig lejlighed
for parret, forklarer Rasmus:

»Vi har alt det, vi har brug for, så vi kun-
ne ønske os donationer i stedet for bryl-
lupsgaver. Og måske kunne vi købe ser-
vice billigt af en ven, der arbejder med
det, og bruge til at dække op med, sætte

det på auktion bagefter og donere pen-
gene. Men hvorfor ikke gøre det med he-
le brylluppet?«.

Parret blev enige om at kontakte Uni-
cef og præsenterede ideen. De havde af-
talt at låne brudekjole og havde fundet
et sted at holde brylluppet, der ikke ko-
stede dem noget. 

»Vi holdt et møde og talte om mulig-
hederne. Vi fortalte Unicef, at vi ville hol-
de det helt simpelt for at spare så meget
af budgettet som muligt«, siger Rasmus. 

Unicef var med på den og opfordrede
til at sætte ideen op i et større format.
Samtalen tog fart. Måske kunne parret få
hele brylluppet sponsoreret – simpelt-
hen spørge en kjoledesigner, en smykke-
designer, en restaurant, en blomsterde-
signer og så videre, om de ville donere
kjole, ringe, mad, blomster, og hvad
man ellers har brug for til et bryllup. På
den måde kunne de donere deres eget
bryllupsbudget til Unicef og bede gæ-
sterne om donationer i stedet for gaver. 

»Da vi først havde fået beskrevet pro-
jektet, og da smykkedesigner Jane Kønig
sagde, hun gerne ville være med, be-
gyndte vi at tro på det. Så kom en kjole-
designer med på ideen – og en herretøjs-
designer. Vi brugte hele foråret på at rin-
ge rundt og har haft fat i over 340 virk-
somheder. Nu har vi 22 sponsorer, der
har leveret næsten det hele«, siger Ras-
mus.

Parret har aftalt ikke at beholde noget
– ud over vielsesringene. De har ikke prø-
vet at få sponsoreret en bryllupsrejse.

»Vi skal ikke stå tilbage med noget ma-
terielt. Det kunne vi ikke få os selv til. Så
vi har tænkt os at tage ud i skoven med
vores lille datter og sove i telt i 5-6 dage.
Det kunne vi godt finde på. Vi har brugt
alle de penge, vi overhovedet havde, på
brylluppet«, siger Rasmus.

Parret har selv doneret 40.000 til Uni-
cef-indsamlingen. Gæster, sponsorer og
bortauktionering af bryllupskjolen og
gommens jakkesæt skulle så gerne brin-

Bryllupsfest i designertøj og
tre-rettersmenu fra 
michelinkokke på et gods.
Det lyder som noget, der
kun er for de allerrigeste
–og så et par fra Nørrebro,
der fik en god idé og lod sig
sponsorere.

Det er altså ikke
en fed fidus, for
der skal virkelig
arbejde til
Julie Troldborg, Unicef
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ge indsamlingen op på 80.000, som er
målet – måske endda 100.000 kroner. I
skrivende stund er den på lige under
80.000 kroner. 

Det var Julie Troldborg, parret talte
med hos Unicef. Hun er presseansvarlig
og bliver ofte kontaktet af private, der
gerne vil lave indsamlinger, men hun
har ikke prøvet denne model før. 

»Men det er altså ikke en fed fidus, for
der skal virkelig arbejde til. Grunden til,
vi tændte på det, var, at parret selv har et
stort drive. For de skulle selv lave hele
det hårde arbejde. Vi har ikke ringet til
en eneste sponsor, og vi er meget impo-
nerede over deres store indsats«, siger
Julie Troldborg. 

Ifølge Jeppe Linnet, som er antropolog
med ph.d. i forbrugeradfærd, er det helt
i tråd med tiden, at flere er flove over at
skulle holde en stor forbrugsfest, mens
der er nød mange steder i verden. 

»Det er en måde at profilere sig selv på
– at skabe identitet sammen som par.

Dermed kan parret lægge afstand til de
mere borgerlige værdier, mens de så at
sige brander sig selv som ansvarlige
voksne«, siger Jeppe Linnet

Det giver god branding
Rikke Gudnitz designer brudekjoler, har
atelier i Holte og har tidligere designet
kjoler til celebre personligheder som
Britney Spears og prinsesse Marie. Hun
sagde ja til at designe og donere en kjole
til Ann-Kristin – en kjole til 18.000 kro-
ner. 

»Ann-Kristin kontaktede mig, og det
lød som en superinteressant idé«, siger
Rikke Gudnitz. Hun er i en branche, der
promoverer slogans som ’prinsesse for
en dag’ og ’den bedste dag i dit liv’, og er
udmærket bevidst om, at budgettet ofte
stikker helt til himmels, når det gælder
bryllupper. 

»Jeg kan godt lide den tankegang, at
man gør noget andet. Det gør os mere
menneskelige. Jeg har selv to døtre, hvor

den ene snart er teenager, og jeg kan få
helt ondt i maven over det ræs, de allere-
de møder med, at alt skal være det rigti-
ge og nyeste. Det er sundt lige at trække
vejret og se, at der er andre måder at gø-
re tingene på. Og så er det for en god
sag«, siger hun. Samtidig får Rikke Gud-
nitz selv noget ud af det.

»Det er god branding for mig. Jeg har
lige lavet en ny webshop med brudeac-
cessories, så kvinder, der ikke lige har 10-
15.000 kroner, kan peppe en billig al-
mindelig kjole op med noget boheme el-
ler film noir-accessories til. I det hele ta-
get synes jeg, det er så cool, når for ek-
sempel den svenske kronprinsesse Vic-
toria står i H&M til en gallafest. Man be-
høver altså ikke stå i haute couture til
premiere på ’Klassefesten’. Plant lige fød-
derne på jorden«, siger Rikke Gudnitz. 

Også den københavnske michelinre-
staurant Kokkeriet sagde ja til at sponso-
rere Rasmus og Ann-Kristins bryllup. De
serverede en trerettersmenu med saltet

torsk som ballotine til forret, svinebryst
til hovedret og rødgrød med fløde og
grøn anis til dessert. En menu, der nor-
malt ville koste 500 kroner per person –
altså 42.000 kroner for brylluppets 84
kuverter – og i det regnestykke indgår
kokketimerne ikke. 

Den michelinstjernebelønnede re-
staurant har gode erfaringer med at lave
gratis middagsarrangementer til hjem-
løse fra Sundholmen og er meget opta-
get af at gøre noget for nærmiljøet. 

»Men her var muligheden for at kom-
me ud til nogen, vi ellers ikke når ud til –
og med et stort beløb«, siger Sammy Sha-
fi, som er indehaver af Kokkeriet. Han
mener ikke, Kokkeriet får særlig brand-
ing ud af at deltage, og de ønsker heller
ikke »at der går marketing i den – og ’se,
hvor gode vi er’«, siger han. 

»Forretningsmæssigt er det en vildt
dårlig investering. Det er en ærlig sag.
Alt forarbejdet er der ikke nogen, der be-
taler for. Det er mange timer og mange
mennesker. Man skal også huske alle de
små leverandører – de har også bidraget.
Vi får ikke rigtigt andet end en god følel-
se i kroppen og følelsen af at leve op til
vores ansvar«, siger Sammy Shafi. 

Hvis bryllupshistorien kan spredes,
kan det være, håber Sammy Shafi, at an-
dre vil gøre noget lignende, og at det in-
spirerer til at tage mere ansvar. 

Det føles rigtigt
Ved siden af hovedbygningen på Truds-
holm Gods ligger gildesalen, hvor ste-
dets hushovmester, Hans Henning Pe-
dersen, modtager leverancer til middag
og natmad. Han har smoking og hvide
handsker på. Samtidig besigtiger Kokke-
riets køkkenchef himself godsets ikke
særlig moderne køkken.

»Jeg vidste ikke, det var i et spejderkøk-
ken«, griner han, mens hans to hjælpe-
kokke stiller en stor gryde på et gam-
melt gaskomfur. Gryden fylder alle fire
blus.

Det var ikke meningen, at det var Mor-
ten Krogholm selv, der skulle stå her. 

»Men vi har faktisk haft lidt svært ved
at finde frivillige denne gang. Det er vi ik-
ke vant til fra vores hjemløse-arrange-
menter, hvor der altid er mange, der
melder sig. Her har kokkene sagt: »De vil
jo bare have et gratis bryllup«. Men jeg
synes, det er et godt tiltag og en god sag,
så nu er jeg her selv«, siger michelinkok-
ken. 

Både for de kokke, der sagde nej, og for
andre kan ’drømmebryllup for en god
sag’ måske lyde som en selvmodsigelse –
eller som at man ønsker at redde verden
fra første klasses luksus, sus og dus. Det
er parret også bevidste om. 

»Jeg har tænkt på bryllup gennem he-
le livet, og som ung drømte jeg også om
et rigtigt prinsessebryllup. Men som jeg
er blevet ældre, har jeg været nødt til at
se det med mere realistiske øjne. Er det
virkelig mig, det afspejler? Det prægtige
og pompøse er dejligt for en dag, men
det afspejler ikke helt, hvem jeg ægte er«,
siger Ann-Kristin. 

»Først havde vi tænkt, at det skulle væ-
re helt afslappet med et telt i en have og
en lånt kjole, men nu skal jeg klædes på
af Rikke Gudnitz, en kendt designer, og
blomsterkunstneren Poppy Kalas laver
min brudebuket ... Selvfølgelig er det en
drøm at ende i sådan et scenarie. Det er
også lidt grænseoverskridende. Men for-
di det er blevet til noget, vi gør sammen
med en masse mennesker og virksom-
heder, der gerne vil gøre en forskel og
samle så meget som muligt ind, føles det
helt rigtigt«, siger hun.
helene.navne@pol.dk

SPONSERET.
Brudeparret har
hentet de sidste,
der skal være med
til fællesfotografi.
Herrernes Magasin
har sponseret
gommens sæt,
mens designer
Rikke Gudnitz 
har sponseret 
brudekjolen. Foto: 
Martin Buhbandt


