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Igen og igen
Den danske bryllupsindustri tjener fedt på drømmene og idealerne
om den eneste ene, brylluppet som livets største og vigtigste fest, og
trenden går mod, at man supplerer med bekræftende ceremonier igen
og igen.
Af Marie Louise Wedel Bruun, redaktør af Tidens Bryllup. Fotograf: Robert Wyatt
Kjole fra Roksanda Ilincic, hat designet af Noel Stewart for Roksanda Ilincic.

– ja! Ja, jeg vil gerne gifte mig med dig, siger hun
med tårevædede øjne, mens violinerne sætter i gang,
og kasseapparaterne begynder at ringe. Tjeklisten til
et bryllup er alenlang (se faktaboks), og for mange
par skal det være deres livs fest, så ikke bare mødre,
søstre og veninder involveres, men også ”weddingplannere” og eventbureauer. Som et minimum består
et bryllup i dag af ny kjole, nye sko og nye ringe.

Det er muligt, at kjoledesignerne lokker med, at en
kjole kan bruges resten af livet, hvis blot den bliver farvet om, men mange brude anser det stadig for
helligbrøde at røre ved den uskyldsrene farve. Nej,
smykkerne er foruden et eventuelt navneskift samt
praktiske juridiske foranstaltninger det eneste, der
stadigt minder én om vielsen og ægteskabet.

De kedelige traditionalister, der kun spenderer ca.
1.500 kroner pr. kuvert, får baghjul. De har ikke
taget højde for tidens trend med destination weddings eller flerdages bryllupper med indkvartering
af samtlige gæster med samt ekstra fest(er), fyrværkeri og forskellige events lige fra undervisning i
dans til vinsmagning og dykning. Kun fantasien sætter grænser, og kun et er sikkert: Bryllupsbranchen
kan grine hele vejen til banken, hvor de kan sende
et blik hen til endnu et brudepar, der beder bankrådgiveren om at optage endnu et lån i den allerede
brugte friværdi.

Nyt navn, bedre arveforhold og en vielsesring er dog
ikke nok for alle. Den seneste trend blandt kendisserne går ud på at holde bekræftende ceremonier,
simpelthen fordi et bryllup er blevet festen. Et frirum for kærligheden, og ikke bare et symbol på,
men et spejl af et pars liv og forhold. Og det par, der
oprindeligt giftede sig, er (mentalt set) sjældent de
samme syv år senere. Der er som regel kommet børn,
karriere, hus og mere til – man har fået nye værdier
og nyt fokus.

Guldsmedenes andel
Smykkebranchen er vel nok alt andet lige den, der
har bedst fat i parrene. Eller burde have, for smykkerne er – foruden gommens tøj – det eneste, der holder længere end de tolv timer, et bryllup som regel
varer. Kender guldsmeden sin besøgelsestid, får han
følgende bid af bryllupskagen: Forlovelsesringe, vielsesringe, øreringe, armbånd og halskæder til bruden,
brudepigegaver samt ikke mindst parrets morgengaver, nemlig endnu flere smykker, manchetknapper,
ure med mere. Alt skal selvfølgelig dels komplementere hinanden, dels kunne suppleres med ekstra stene, vedhæng etc. på de mange kommende årsdage.

Ceremonien genskabes

Som sociolog Casper Høeg Radil fra ECLS (European Center of Love Studies) forklarer:
– For mig lyder det ganske naturligt, at man i det
moderne forhold skaber, hvad man kunne kalde
kunstige, uden derved dog at antyde noget negativt,
seancer, der både bekræfter og genopfinder brylluppets oprindelse. Det gøres både for at finde tilbage
til eller genopfriske den “oprindelige” kærlighed og
grunden til ægteskabet og for at skabe en ny dynamik omkring ægteskabet, noget der skaber og hylder
kontinuiteten og forankringen.
Casper Høeg Radil fortæller, at en sådan genskabelse
af ceremonien viser, både over for omgivelserne og
en selv, at man er i stand til at holde sammen og genfinde hinanden trods de mange år, hvor det (post)
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Antal årlige vielser: 36.452
Heraf 1. vielse for begge: 22.566
Gennemsnitlig alder for førstegangs brude: 31,5 år
Gennemsnitlig alder for førstegangs gomme: 33,8 år
Antal skilsmisser: 13,3 %
Antal brude, der giftede sig igen efter skilsmisse
eller ægtefælles død: 8.405
Antal gomme, der giftede sig igen efter skilsmisse
eller ægtefælles død: 8.745
Gennemsnitsalder for fraskilte brude: 44,3 år
Gennemsnitsalder for fraskilte gomme: 47,3 år
2/3 af skilsmisserne sker inden for ægteskabets første 6 år.
Langt de fleste skilsmisser sker for de 30-39-årige kvinder
og 30-44-årige mænd.

Kilde: Danmarks Statistik, 2006
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moderne samfund til stadighed skaber nye udfordringer over for et ægteskab – i form af nye livsstile,
nye venner, nye kollegaer, det vil sige, hvor ens liv
går videre og meget gerne (måske især blandt offentligt kendte mennesker, højtuddannede osv.) skulle
vise, at man er i stand til at forny sig og skabe nye
udfordringer og alliancer.
The 7 Year Itch
Casper Høeg Radil ser det dog ikke kun som relevant
for de konstant profilerede kendisser, men også for
helt almindelige mennesker, der lever under tidens
krav om fornyelse. Og ikke mindst skal leve op til
krav om den evige følelse af forelskelse, der, som han
siger, ikke længere blot er en ønskværdig mulighed,
men bliver ”et livsmål eller et projekt i sig selv” frem
for tidligere tiders accept af hverdagen som, om ikke
mere kølig, så i hvert fald mere rolig og funderet på
gensidig accept og en dybereliggende kærlighed.

NYT

– For at kunne blive i et ægteskab igennem mange
år, især hvis man samtidig ynder at forfølge en livsstil, der konstant fordrer forandring og nyskabelse,
ja, så er det altafgørende, at begge parter samtidig
tagerFRA
den DANMARKS
udfordring til STATISTIK
at genvinde forelskelsen op
og gør en aktiv indsats for at manifestere denne kærlighed,
ikke bareBefolkning
på et praktisk
(for eksempel tage på
Emnegruppe:
og valg
ferie,Vielser
nyde og
samværet,
red.),
men
for mange også på
skilsmisser 2006
et mere
metafysisk
Nr. 205
x 11. maj plan,
2007 hvor netop ceremonier og
ritualer spiller en stor rolle, forklarer han.

tende webcam-år, end at få andre til at være vidner
til det, der ellers foregår i det skjulte og i privaten?
Således faldt David Beckham på knæ og bad Victoria om at gifte sig med ham igen efter de første
syv års ægteskab, tre børn, karriereskift og diverse
udenomsægteskabelige affærer. Ved det oprindelige
bryllup var der 400 gæster og overdådige gaver til
gæsterne, mens kærlighedsceremonien den 8. maj
2006 var mindre og mere intim, om end den blev
holdt på parrets enorme landsted i England. Victoria fik tatoveret datoen på sit højre håndled, og mon
ikke der også er faldet en sten eller to af?! Om ikke
andet har hr. og fru Beckham i hvert fald inspireret
andre kendisser, der også er kommet over deres syvårs krise, nemlig Madonna og gemalen Guy Ritchie.
Efter sigende holder de således en bekræftelsesceremoni her til sommer efter syv et halvt års ægteskab.
Og synlige tegn på den erklærede kærlighed skal der
jo til, så mon ikke der havner en ekstra vielsesring på
Madonnas stærke fingre?
Smykker til uldbrylluppet

I en tid, hvor alting går stærkt, og hvor fokuset på
selvet, den enkeltes udvikling og behov er enormt, er
det ganske enkelt bare lettere at se frem til at overstå
de første syv år, end til kobberbrylluppets 12½. Herhjemme fortæller statistikkerne da også, at de første
seks-syv år er afgørende. For et par viet i den gennemsnitlige alder topper antallet af skilsmisser nemlig markant efter seks-syv års ægteskab, hvorefter
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Flere vielser
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41,7 pct. af de nye ægtepar blev viet i en kirke. Det er den laveste andel kirkelige vielser i statistikkens historie. Der er færrest kirkelige vielser blandt viede, som bor i Region Hovedstaden. Her blev kun 38-39 pct. viet i kirken, mens der i de øvrige regioner
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luppet, fester skal der jo til. Og smykker, der minder
om dagen, ikke mindst.

Nej, man ”gengifter” sig bare med den første. Og så
starter det hele forfra:

Vi ser allerede mange kobber- og sølvbrudepar herhjemme, der dropper Gammel Dansk og brudevals
klokken fem om morgenen til fordel for en ”bryllupsrejse” og nye vielsesringe. Så det nye er bare, at
man i vores flygtige og skilsmisseprægede tid har
valgt at sætte den første vigtige milepæl i ægteskabet
tidligere.

– Ja! Ja, jeg vil gerne gifte mig med dig igen, siger
hun med tårevædede øjne, mens violinerne sætter i
gang, og kasseapparaterne begynder at ringe…

Rent festmæssigt er der også en pointe: Gjorde man
sig bitre erfaringer ved det første bryllup – hvor
han blev for fuld, hun lod naboen lægge makeuppen, gæstelisten var dikteret af svigerforældrene, og
budgettet ikke rakte til den ønskede carat – og vil
man gerne udleve alle de efterfølgende tanker om
det ideelle bryllup, ja, så er markeringen af de syv
år et godt tidspunkt at gøre det på. For har man den
rette mand/kone, så er der jo ikke den store pointe
i at satse på at opnå drømmebrylluppet med en ny.

7 bryllupper på 7 år
Nogen kan slet ikke vente på, at hverken 12½ eller
7 år er gået. Parret bag sitet www.bryllup.dk, Pip og
Kenneth, elsker begge bryllupper og betragter det
som den oplagte måde at bekræfte deres kærlighed
til hinanden på – mange gange. Sidste år blev de viet
i kirke herhjemme, nu følger så bl.a. Las Vegas, Toscana, Paris og Den Kinesiske Mur. Til Kvinder B.T.
fortalte Kenneth i forbindelse med det første bryllup
sidste år, at: – For os er det at blive gift en sjov event
og en oplevelse. Pip supplerede: – Hvorfor skal man
kun giftes en gang? Vi vil gerne fortælle andre, at vi
holder af hinanden, og vi vil forny de løfter, vi giver
til hinanden.
Kilde: kvinder.bt.dk.
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