När jag gifte mig - två gånger!

- Hej Bea, du är gift?
- Ja.
- Så, hur gammal var du när du gifte dig?
- Första gången jag gifte mig, då var jag 34 år. Andra gången jag
gifte mig, då var jag 36.
- Vänta lite, du gifte dig två gånger?
- Ja, två gånger på två olika sätt med samma man.
- Aha, då förstår jag. Så berätta lite om den första gången.
- Den första gången var e
 tt borgerligt bröllop. Då var jag gravid och
ville vara gift innan min dotter föddes. Andra bröllopet, det var ju e
 tt
kyrkobröllop och då var jag inte gravid. Så då hade vi middag och
bröllopsfest och allt som hör till.
- Okej, vad är den stora skillnaden på att gifta sig borgerligt och på
att gifta sig kyrkligt?
- Det borgerliga bröllopet, det är inte ett religiöst bröllop. Och det
kyrkliga, det är ett religiöst. När du gifter dig borgerligt så har du en
vigselförrättare, och när du gifter dig kyrkligt, då är det en p
 räst
som viger.
- Måste man vara religiös för att gifta sig i en kyrka?
- Nej, det måste man inte. Det kan vara en kulturfråga också, eller
tradition.
- Men man kanske måste vara medlem i Svenska kyrkan?

- Nej.
- Inte det heller?
- Jag är inte med i Svenska kyrkan.
- Jaha?
- Nej.
- Okej. Vad intressant! Efter det borgerliga bröllopet, hade du någon
...du hade ingen bröllopsfest då, eller?
- Nej, jag var ju väldigt gravid och var väldigt trött så att vi hade bara
en middag med våra närmsta.
- Ja, och jag var ju faktiskt där så att jag vet att du gifte dig i
december...ja, utomhus!
- Ja, det var ett vinterbröllop och det andra var ett sommarbröllop.
- På sommaren, säger du, v ad var det för väder? Hade ni tur med
vädret?
- Nej! Absolut inte, men i Sverige säger man att: regnar det i
brudens krona så ger det lycka i bröllopet...alltså i ä
 ktenskapet.
- Stämmer det, tycker du?
- Absolut! (skratt)
- Vad bra. Berätta lite om hur bröllopsfesten var.
- Den var vild! (skratt) Nej, den var jättebra. Hade familj från hela
Europa på besök och goda vänner och vi åt och vi dansade ä
 nda
fram på småtimmarna.
- Vad roligt, vad kul. Lycka till med din man, jag önskar dig ett gott,
långt liv med honom.
- Tack!

Nya ord och fraser
ett borgerligt bröllop

ett icke-religiöst bröllop,
t.ex. i stadshuset

ett kyrkobröllop

ett religiöst bröllop, i kyrkan

allt som hör till

allt som man måste ha (på bröllop)

viger

leder vigselceremonin mellan två
personer

en vigselförrättare

en person (men inte en präst) som
viger paret

en präst

en som arbetar i kyrkan

det kan vara en kulturfråga

det beror på vilken kultur man har

våra närmsta

våra släktingar och vänner

brudens krona

förr hade bruden en krona, idag har
bruden oftast en slöja eller ett diadem

en brudkrona

en slöja

ett diadem / en tiara

bilderna kommer från wikimedia.org

ett äktenskap

att vara gift med någon (t.ex. ett
lyckligt äktenskap)

stämmer det?

är det sant?

ända fram på småtimmarna

till på morgonen

Grammatik
Ordföljd i frågor och påståendefrågor:
Frågor som man vill få ett svar på b
 örjar med ett frågeord. Sedan
kommer verbet, subjektet etc. T.ex.
Hur gammal var du när du gifte dig?
Vad är den stora skillnaden?
Vad var det för väder?

- Jag var 34.
- Att det inte är religiöst.
- Det regnade.

Frågor som man svarar ja eller nej på börjar alltid med v
 erbet. Sedan
kommer subjektet etc. T.ex.
Måste man vara religiös för att gifta sig i kyrkan?
Hade ni tur med vädret?
Stämmer det, tycker du?

- Nej.
- Nej.
- Ja.

Men det finns också s.k. påståendefrågor. Det betyder att man uttalar
dem som en fråga men ordföljden är som i ett påstående. Man ställer
sådana frågor när man egentligen vet vad svaret blir. (Anissa använde
många påståendefrågor när hon intervjuade Bea om bröllopet eftersom
hon var en av gästerna på bröllopet så hon visste vad svaret skulle bli!).
T.ex. Du är gift?
Du gifte dig två gånger?
Man kanske måste vara medlem i Svenska kyrkan?
Du hade ingen bröllopsfest då, eller?
(Obs! Det är vanligt att man avslutar en påståendefråga med “eller?”/
“eller hur?” för man vill bara få bekräftelse för vad man tror.)

Träna mera!
Gå in på Svenska kyrkans hemsida och läs mer om vigsel:
https://www.svenskakyrkan.se/vigsel

Läs mer om borgerlig vigsel på Skatteverkets hemsida:
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/
attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.html

Skapa en ordlista kring tema Bröllop.

