
Potentialet for bryllupsturisme 
på Bornholm

For Destination Bornholm januar 2016



Potentialet for bryllupsturisme på Bornholm

FORFATTERE: 

Lene Rømer

Center for Regional-og Turismeforskning (CRT) 

Stenbrudsvej 55 

3730 Nexø 

Telefon +45 5644 1144 

e-mail: crt@crt.dk 

www.crt.dk 

Maria Haugaard Barslund

Bureauet Maria Barslund

Byfogedbakken 4b

3740 Svaneke

Telefon +45 2714 9705

e-mail: maria@mariabarslund.dk

www.mariabarslund.dk

© 2016 Center for Regional-og Turismeforskning & Bureauet Maria Barslund

2

mailto:maria@mariabarslund.dk
http://www.mariabarslund.dk/


Indholdsfortegnelse

1. Formål og fremgangsmåde

2. Omverdensanalyse

1. Udenlandske vielser i Danmark

2. Casestudie fra Ærø 

3. Casestudie fra Helsingør

3. Bryllupsturisme på Bornholm

1. Udenlandske vielser på Bornholm

2. Estimeret forbrug blandt bryllupsturister

3. Erfaringer fra Bornholm

4. Hvad kan Bornholm lære af Ærø og Helsingør

5. Muligheder og forudsætninger 

6. Potentialet for bryllupsturisme på Bornholm

4.      Noter
3



Formål

Formålet med analysen er at undersøge det nuværende antal 
vielser af udenlandske par på Bornholm og på den baggrund 
vurdere, hvor stort potentialet for bryllupsturisme vurderes at være 
for Bornholm. 

Analysen tager afsæt i to danske casestudier af henholdsvis Ærø og 
Helsingør, der ligesom undersøgelser fra en række andre danske 
destinationer viser, at antallet af vielser af udenlandske par er i 
stigning.

Undersøgelser fra Bornholms Regionskommune (BRK) viser, at par 
fra Tyskland er det største marked, dog med Rusland og Indien på en 
overraskende anden- og tredjeplads.

Bornholm har allerede godt fat i det tyske marked og er i forvejen 
kendt der som en særdeles smuk destination med mange 
romantiske lokationer. Mange tyskere kender Bornholm som ferieø, 
men forbinder sikkert ikke øen med bryllupsturisme.

Denne analyse vil afdække, hvor stort potentialet vurderes at være 
for bryllupsturismen, både størrelsesmæssigt og økonomisk. Det 
gælder både i forhold til omsætning og jobskabelse, men også 
aktivitets- og brandingmæssigt. 

Desuden vil analysen pege på eventuelle nuværende og potentielle 
forhindringer samt komme med anbefalinger i forhold til de 
forudsætninger, der skal være til stede for udvikling af turistvielser 
som et bæredygtigt forretningskoncept på Bornholm.
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Fremgangsmåde

Den samlede rapport er opdelt i 5 afsnit, 
der er karakteriseret af hver sin 
delleverance. 

Slutresultatet:

• Ny viden om bryllupsturisme som 
forretningsmodel for regional udvikling, 
herunder effekten af bryllupsturisme og 
forudsætningen herfor.

• Ny erkendelse, videndeling og 
idéudvikling mellem de involverede 
interessenter på både udbyder- og 
aftagersiden.

• En endelig rapport med viden, erfaring, 
metoder og anbefalinger til 
videreudvikling af konceptet i 2016 samt 
angivelse af potentielle synergier på 
tværs af sektorer.

1. 

Omverdensanalyse

• Udarbejdelse af en omverdensanalyse baseret på komparative casestudier af to udvalgte destinationer – Ærø og 
Helsingør - der har satset strategisk på bryllupsturisme som et regionalpolitisk indsatsområde. 

2. 

Kvantitativ 
dataindsamling

• Kvantitativ dataindsamling med fokus på blandt andet omfanget af borgerlige og kirkelige vielser på Bornholm. Antallet af 
vielser blandt to af ikke-dansk nationalitet. Fordeling af nationaliteter. Udviklingen i antallet af vielser over en femårig 
periode. Fordeling af vielser i forhold til et årshjul. Opholdslænge og estimeret forbrug under opholdet. 

3. 

kvalitativ 
dataindsamling

• Fokusgruppe-interviews og individuelle samtaler med henholdsvis:

• Giftefogeder og præster, der har forrettet vielser blandt udlændinge på Bornholm.

• Tolke, vidner og andet personale, der kommer i kontakt med bryllupsturister i forbindelse med vielsen.

• Blomsterhandler, designer, hotelejer samt rejsearrangør, der formodes at komme i kontakt med brudeparret under 
opholdet på Bornholm. 

4.

Analyse

• Analyse på baggrund af udvalgte casestudier, kvantitativ dataindsamling samt kvalitative interviews.

5. 

Formidling 

• En kortfattet præsentationsrapport med en kortlægning af bryllupsturismepotentialet på Bornholm, såvel størrelsesmæssigt 
som økonomisk samt konkrete anbefalinger til fremtidens potentiale for bryllupsturismen på Bornholm. 
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Rapportens afgrænsning

BRYLLUPSTURISME DEFINITION:

I denne rapport defineres bryllupsturisme som to udenlandske 
statsborgere, der rejser til Danmark for at få en borgerlig vielse.

Bryllupsturisterne har ofte kun lidt eller begrænset kendskab til 
Danmark. Grunden til, at mange vælger at tage til Danmark er, at 
man her tilbyder en forholdsvis enkel dokumentation og 
sagsbehandling sammenlignet med f.eks. Tyskland. Ofte er det den 
juridiske del af vielsen, som er vigtig for parrene. Vielsen foregår i 
Danmark, men mange rejser hjem og bliver fejret der.

Da bryllupsturister efterspørger et andet produkt end vielser af 
danske statsborgere, afgrænser vi os fra at se nærmere på borgerlige 
og kirkelige vielser af danske statsborgere samt vielser med én dansk 
og én udenlandsk statsborger.
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Omverdensanalyse
BRYLLUPSTURISMEN I DANMARK
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Udenlandske vielser i Danmark

Antallet af udenlandske par, der vælger at blive gift i Danmark, har været 
støt stigende siden 2008. I 2008 blev 6.459 udenlandske par viet, og i 2013 
var det tal steget til 7.517. Det viser en analyse foretaget af KL i 2014. Der 
findes ingen samlet opgørelse for bryllupsturismen, men de nuværende 
danske bryllupsdestinationer melder om et øget antal vielser, og samtidigt 
har flere kommuner valgt at opprioritere forretningsområdet inden for 
bryllupsturisme. 

Det er især kommuner tæt på Tyskland, som tiltrækker mange giftelystne 
par, selv om langtfra alle par er tyskere. Ærø kommune vier flest 
udenlandske par og er den kommune, som har oplevet den største vækst i 
antal vielser - fra 126 i 2006 til 2831 i 2015. 

I dag forsøger flere kommuner at få deres andel af bryllupsturismen. Tønder, 
Sønderborg, Aabenraa og Langeland har bryllupsturisme som et prioriteret 
niche forretningsområde. Senest har også Dragør og Helsingør kommuner 
valgt at opprioritere de udenlandske vielser.  
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Hvorfor Danmark?

I Danmark kan to udlændinge blive borgerligt gift i alle kommuner 
hvis de har deres papirer i orden. Mange andre lande foretager kun 
vielser, hvis mindst én af parterne er indfødt.

I Tyskland findes der kun fire borgerlige vielsessteder (Berlin, 
München, Baden-Baden eller Hamburg). Tysk bureaukrati dominerer; 
dokumentationen er omfattende og arbejdsgangene langsommelige, 
særligt hvis den ene part ikke er tysk statsborger.   

I mange andre lande er det ikke ualmindeligt at forlange, at den ene 
eller begge der skal giftes, skal tilbringe en tid i landet, hvor de 
ønsker at blive gift. En af parterne skal f.eks. have boet mindst en 
måned i Frankrig eller Portugal, før der kan indsendes 
ægteskabspapirer. De samme 30 dage gør sig gældende i Indien, men 
her er det både den kommende brud og gom der skal opfylde kravet. 

I Danmark er der ikke krav om, at parret skal opholde sig i landet 
forud for brylluppet. Flere danske bryllupskommuner praktiserer 
dog, at parret skal møde op dagen før selve vielsen, hvor deres 
papirer kontrolleres og godkendes.   

Hvis det kommende bryllupspar har deres papirer i orden, kan et 
udenlandsk par blive viet inden for cirka én uge (de såkaldte Express 
bryllupper). 

En normal sagsbehandlingstid er normalt mindst 14 dage i Danmark. I de 
tilfælde, hvor parrenes dokumenter (pas og opholdstilladelse) skal 
kontrolleres ved grænsepolitiet, er sagsbehandlingen væsentligt længere.  

I Danmark bliver der sørget for vidner, hvis parret ikke selv medbringer 
dem. Andre lande har særlige krav til vidner. I Canada skal man stille med 
to troværdige vidner. Frankrig vil have vidner med et vist kendskab til 
fransk, og Portugal vil have tolk med, hvis sproget ikke kan tydes. Indien 
kræver 3 vidner, der har kendt parret i mindst 30 dage (typisk de 30 dage, 
som parret skal opholde sig i Indien inden brylluppet). Italien vil have et 
vidne til bruden og ét til gommen, og de skal både være med på 
bryllupskontoret, når vielsesdagen fastsættes samt under 
vielseshandlingen. Thailand forlanger reference til 2 personer, og desuden 
indgår lønsedler og pensionsopgørelser også i dokumentationen. 

En multikulturel bryllupsmulighed helt fri for regelsæt om race, stamme, 
religion eller statsborgerskab er Uganda, der blot kræver, at de to parter 
over 21 år har deres fornufts fulde brug. Med den modsatte multitanke 
ligger Vietnam, der ikke vier to udlændinge. Det gør Mexico og Schweiz 
heller ikke.

Alt i alt er Danmark et meget ukompliceret land, når det gælder borgerlige 
vielser. Alliancer mellem folk af forskellige nationaliteter kan indgås 
hurtigt og med et minimalt papirarbejde i forhold til andre lande. 
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Hvem bliver viet i Danmark?

Langt størstedelen af de udenlandske par, der bliver viet i 
Danmark, har en relation til Tyskland. Enten er den ene 
part tysk og den anden part har et andet statsborgerskab, 
eller også er begge  bosiddende i Tyskland uden tysk 
statsborgerskab. 

I Tyskland er det meget kompliceret at blive viet, hvis ikke 
begge parter er tyske statsborgere. Strenge 
dokumentationskrav og lange ventetider gør, at flere 
vælger Danmark. 

I Danmark har den danske folkekirke vielsesmyndighed til 
at vie medlemmer af den danske folkekirke samt 
medlemmer af de nordiske kirkesamfund (den svenske, 
den norske og den finske kirke). Alle øvrige udenlandske 
par skal have en borgerlig vielse.  

Udenlandske vielser i Danmark

Prøvelse af ægteskabsbetingelser koster 500 kr., hvis ingen af parterne 
har bopæl i Danmark. Dette gælder også danskere, som efter et såkaldt 
domicilretligt begreb har fast bopæl i udlandet. Beløbet betales til 
prøvelsesmyndigheden (typisk borgerservice i den kommune, hvor 
vielsen finder sted). 

Parret, der vil giftes, skal kunne fremvise et turistvisum samt en attest, 
der dokumenterer, at de ikke er gift i forvejen. Civilstandsattesten fra 
visse lande skal være legaliseret eller være påført en 
apostillepåtegning.

Ved mange af turistvielserne i Danmark er den ene part fra et land, 
hvor der kræves ekstra opmærksomhed i forhold til dokumentationen 
og papirernes validitet. Det sker også, at kommunen må kontrollere 
dokumentationen hos grænsepolitiet.  

Gebyret på 500 kr. skal derfor mest betragtes som et symbolsk beløb, 
da sagerne ofte tager længere tid.   

Flere kommuner samarbejder med bryllupsarrangører, som indsamler 
papirer og dokumenter. Det letter kommunens sagsbehandling, om end 
den stadig er omstændig, da det er kommunen som sikrer, at 
dokumentationen er i orden og på det grundlag godkender, at et par 
kan blive viet. 
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Gebyrets størrelse for en udenlandsk vielse

Gebyret på 500 kr. for prøvelse af ægteskabsbetingelserne er 
lavt sat i forhold til sagsbehandlingstiden. 

Gebyret er ikke blevet prisreguleret siden 1992 og afspejler 
ikke den tid, som kommunen bruger på sagsbehandlingen og 
dokumentation i forbindelse med vielsen. 

Ærø kommune har henvendt sig til ressortministeriet vedr. 
størrelsen af gebyret. Ministeriet har inddraget KL i en 
undersøgelse, men fortsat uden held i forhold til at få gebyret 
prisreguleret.

En undersøgelse fra Ærø vurderer, at den gennemsnitlige 
kostpris for sagsbehandling ved udenlandske vielser er 900 kr. 
når der samarbejdes med et bryllupsbureau. Helsingør 
kommune tilslutter sig denne beløbsstørrelse.

På Bornholm estimerer man, at en sagsbehandling kan koste 
op til kr. 5.000,- i anvendt arbejdstid. 

Dette beløbs størrelse er baseret på mængden af ressourcer, 
der anvendes til sagsbehandling, når der ikke samarbejdes 
med et dansk eller udenlandsk bryllupsbureau.
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Ærø
ÆRØ KOMMUNE VIER FLEST UDENLANDSKE PAR OM ÅRET 
OG HAR EN LANG BRYLLUPSTURISMEHISTORIK
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Bryllupsturismen på Ærø

Ærø er kendt som Danmarks bryllupsø. Øen har oplevet en stigning i 
antal udenlandske vielser fra 126 i 2006 til 2831 i 2015. Det er en 
udvikling, som det lokale erhvervsliv nyder godt af, og mange aktører 
er involveret i den voksende bryllupsindustri, lige fra 
bryllupsplanlæggeren, hotellerne, frisøren, bageren, 
blomsterhandleren etc. Øens turist- og erhvervschef Carl Jørgen 
Heide vurderer, at udenlandske bryllupper bidrager med 10 til 20 
millioner kroner om året svarende til 6-8.000 kr. per brudepar.

Ærø, der tidligere var et maritimt knudepunkt, affolkes i dag. Der dør 
omkring tre gange så mange, som der fødes hvert år. Og mister man 
sit arbejde på øen, søger man mod Svendborg eller Sønderjylland. 
Derfor tager Ærø bryllupsindustrien alvorligt. Den er sandsynligvis 
øens utraditionelle redning. Omkring 40 øboere er involveret i 
turistbryllupperne. Som pensionisten Svend, der pynter sin gamle 
Ford fra 1930 med flag og blomster og kører brudepar rundt i byens 
charmerende gader.
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Bryllupsturismen på Ærø

På Ærø peger man på flere faktorer, der har medvirket til 
væksten i udenlandske vielser. Øen har i mange år foretaget 
udenlandske vielser, men i takt med globaliseringen og bedre 
søgemuligheder på internettet, er det blevet markant lettere 
for udenlandske par at finde Ærø som vielsessted. 

Kommunalreformen vurderes også at have spillet en rolle. Ærø 
blev én kommune i 2006 og fik dermed samlet sine ressourcer 
ét sted. Endelig vurderes det, at det er en fordel at være en 
lille kommune og et øsamfund, hvor befolkningen er 
afhængige af og interesserer sig for hinanden. 

Den første bryllupsplanlægger ”Danish Island Weddings” blev 
etableret på øen i 2008, da stifteren Louise Moloney 
vurderede, at der lå et uudnyttet bryllupspotentiale på Ærø. 
Samtidigt ønskede hun at skabe en forretning, som også ville 
få en afsmittende effekt på mange af øens øvrige aktører. 

Langt størstedelen af de udenlandske vielser kommer 
gennem en bryllupsagent. I dag er to danske og to tyske 
bryllupsagenturer bosat på Ærø, og yderligere seks tyske 
agenturer hjælper par til at blive gift på øen. 

Bureauerne markedsfører Ærø og planlægger bryllupperne, 
mens kommunen står for selve vielsen. Ærø har fire 
giftefogeder (3 årsværk), som rutineret foretager vielserne på 
tysk og engelsk. 

I snit bliver der viet 10 par om dagen. Kun valentinsdag og det 
russiske nytår kan få flere bryllupper i kalenderen på én dag. 
De fleste vielser finder sted på rådhuset i Æreskøbing, men 
det er også muligt at blive viet i vandkanten og sågar i 2000 
meters højde. 
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Antal vielser på Ærø 2011-2015

BORGERLIGE UDENLANDSKE VIELSER PÅ ÆRØ: 

I 2011 blev der foretaget 1418 udenlandske borgerlige vielser fra 
134 forskellige lande. Heraf var 175 af vielserne udenlandske par 
med samme statsborgerskab. 

I 2012 blev der foretaget 1639 udenlandske borgerlige vielser fra 
137 forskellige lande. Heraf var 202 af vielserne udenlandske par 
med samme statsborgerskab.   

I 2013 blev der foretaget 2065 udenlandske borgerlige vielser fra 

135 forskellige lande. Heraf var 266 af vielserne udenlandske par 

med samme statsborgerskab.   

I 2014 blev der foretaget 2414 udenlandske borgerlige vielser fra 
140 forskellige lande. Heraf var 297 af vielserne udenlandske par 
med samme statsborgerskab. 

I 2015 blev der foretaget 2831 udenlandske borgerlige vielser fra 
134 forskellige lande. Heraf var 367 af vielserne udenlandske par 
med samme statsborgerskab. 

Dataindsamlingen er baseret på alle udenlandske 

vielser registreret i Ærø Kommune. Forudsætningen 

er, at begge parter har bopælspligt i udlandet.

Registreringer er oplyst fra Anne Bille, afdelingsleder 

for Sekretariat og Borgerservice i Ærø Kommune.
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Rollefordelingen på Ærø

INVOLVEREDE AKTØRER

Ærø Kommune: 
Godkender dokumenter forud for vielsen i tæt dialog med 
grænsepolitiet og evt. Familiestyrelsen* og udsteder prøvelsesattest 
og endelig vielsesattest. I flere tilfælde bliver kommunen 
efterfølgende kontaktet af instanser fra det land, parret bor i/eller 
kommer fra, der ønsker indsigt eller dokumentation for den 
pågældende vielse. 

Bryllupsagenturer: 
Tilbyder bryllupspakker inkl. planlægning og koordinering af al 
papirarbejde, dokumentation og dialog med kommunen forud for 
vielsen. Vidner og hjælp til booking af overnatning, middag, frisør, 
blomster etc. Personlig assistance når parret ankommer til øen. Der 
tilbydes typisk 3-4 prispakker; standard, delight, deluxe samt 
express. 

Ærøs øvrige aktører fungerer typisk som underleverandører til 
bryllupsagenten, f.eks. hotel, blomsterhandel, bager, frisør etc.  

*Note: Familiestyrelsen (tidligere Civilretsdirektoratet). 16



Erfaringer fra Ærø

Ærø er den kommune i Danmark, som vier flest udenlandske par og 
som følge heraf har stor erfaring inden for bryllupsturisme. 

Samspillet mellem kommune og private aktører har haft afgørende 
betydning for Ærøs succes. Øens størrelse og det faktum, at alle 
kender alle og ved, hvad der sker på øen, har også betydning for 
opbakningen til bryllupsturismen. Man stiller op for hinanden og får 
tingene til at lykkedes - også inden for korte deadlines. 

På Ærø betragtes giftefogeder ikke som administrative 
medarbejdere. At være giftefoged er et servicefag. Og denne 
indstilling viser sig at være en vigtig brik i Ærøsuccesen.    

Kulissen er smuk på Ærø, men først og fremmest er det nemt og 
hurtigt at blive gift. Bryllupsplanlæggerne forventer, at parret 
ankommer dagen før selve vielsen, så papirer kan blive godkendt af 
kommunen. Det vil sige, at bryllupsparret som minimum har én 
overnatning på øen. Mange par rejser dog retur igen samme dag, 
som vielsen står.

Vielserne kan være af flere årsager: juridisk, alvorlig sygdom, men 
det er overvejende af kærlighed. Ærø oplever ikke tvangsægteskaber. 
I 2012 åbnede Danmark op for homoseksuelle vielser. Man ventede 
et boom i antal homoseksuelle vielser, men det er udeblevet. 
Homoseksuelle vielser fylder derfor kun en lille andel af de samlede 
vielser på øen. 

Mange par kommer alene eller med få familiemedlemmer/venner. 
Det er sjældent, at der holdes bryllupsfest på Ærø. Mange holder i 
stedet en ceremoni, når de kommer hjem. Blomster og fotograf er 
ofte efterspurgt men afhænger meget af de traditioner, som parret 
har med sig. 

Flere af øens bryllupsagenturer har i dag øget fokus på at få parrene 
til at blive lidt længere på øen. Flere af bryllupsagenterne mener, at 
en god del kommer tilbage til Ærø på ferie. Mange par omtaler Ærø 
som ”our island”.  

Alt i alt har Ærø høstet stor anerkendelse for sin position som 
bryllupsø og har dermed skabt sig et brand. Øen har formået at 
udnytte sin ø-position og vende en klassisk negativ udkantsudvikling 
til en succeshistorie, både rent markedsføringsmæssigt, men også i 
kroner og øre samt i forbindelse med vedligeholdelse af erhverv og 
arbejdspladser på øen. 

Desuden har Ærø skabt et produkt, som flere kommuner nu forsøger 
at kopiere.
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Helsingør
HELSINGØR ER EN FORHOLDSVIS NY AKTØR I 
BRYLLUPSTURISMEMARKEDET
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Bryllupsturismen i Helsingør

Helsingør Kommune tog hul på bryllupsturisme nichen i 2014, hvor 
der i alt blev gennemført 10 udenlandske vielser. I 2015 steg antallet 
til 66. Og ligesom på Ærø er det ikke kun brudeparret, der klapper i 
hænderne af kærlighed. Kommunen ser det samtidigt som en 
mulighed for at gøre noget godt for det lokale erhvervsliv; parrene 
lægger penge på hoteller, restauranter og butikker, når de er i 
Helsingør. Desuden er der en vis mulighed for, at de vender tilbage i 
fremtiden med deres familie og venner. Helsingør kommune 
formoder, at et bryllupspar i snit cirka lægger 8000 kr. i byen under 
deres ophold.  

På nuværende tidspunkt er der ikke afsat penge til et formaliseret 
samarbejde omkring bryllupsturisme i VisitNordsjælland. Helsingør 
kommune har indgået samarbejder med en række bryllupsagenturer, 
som synliggør Helsingør som bryllupsdestination. 
Bryllupsagenturerne tilbyder pakker på samme måde som på Ærø, 
hvor indsamling af dokumentation til sagsbehandlingen, gebyr til 
kommunen og overnatning indgår. Ligesom på Ærø ønsker man også i 
Helsingør, at parret ankommer til byen dagen forud for brylluppet. 
Det sikrer kommunen mindst én overnatning, men også muligheden 
for at få gennemgået parrets papirer. 

Helsingør gør meget ud af at pointere deres principfasthed med 
samlivserklæringer. Erklæringerne skal påvise, at parrene ikke 
allerede er gift eller bundet til en ægtefælle i hjemlandet. 

”Og vi gør alt for at sikre, at vores udenlandske vielser er af 
kærlighed og ikke af andre årsager”, siger Morten Holm, leder af 
Borgerservice.

Ligesom på Ærø oplever Helsingør, at parrene som oftest har en 
tilknytning til Tyskland.  Ofte er den ene part tysk, eller også er 
parret bosiddende i Tyskland uden at være tyske statsborgere. 

I Helsingør finder de fleste turistvielser sted om sommeren og 
omkring jul/nytår. De fleste vielser sker i byrådssalen, og enkelte 
er blevet viet på stranden i Hornbæk. Helsingør overvejer at 
udvide ceremoni-mulighederne til også at inkludere ved statuen 
HAN på Værftspladsen samt på Kronborg. Generelt ligger der 
masser af udviklingsmuligheder, f.eks. Kronborg i forbindelse 
med Hamletåret 2016. Man overvejer også at få oversat danske 
digte for at gøre ceremonien mere unik for Helsingør. 

Ambitionen i Helsingør er at fordoble antallet af udenlandske 
vielser i 2016. Målet er internt og ikke politisk. Men de mange 
vielser går godt i spænd med kommunens vision om at tiltrække 
flere turister.

Ligesom på Ærø vil man meget gerne have parrene til at blive 
lidt længere i kommunen. Helsingør er ekstra udfordret, da de i 
princippet ikke kan ”tvinge” parrene til at overnatte i 
kommunen. Som ø er man bedre stillet i forhold til at få parret 
til at lægge en overnatning i kommunen. 
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Antal vielser i Helsingør 2011 - 2015

BORGERLIGE UDENLANDSKE VIELSER I HELSINGØR KOMMUNE: 

• I 2011 blev der foretaget 10 udenlandske borgerlige vielser.

• I 2012 blev der foretaget 10 udenlandske borgerlige vielser.

• I 2013 blev der foretaget 9 udenlandske borgerlige vielser.

• I 2014 blev der foretaget 10 udenlandske borgerlige vielser.

• I 2015 blev der foretaget 66 udenlandske borgerlige vielser.

Dataindsamlingen er baseret på alle 

udenlandske vielser registreret ved Helsingør 

Kommune. Forudsætningen er, at begge parter 

har bopælspligt i udlandet.

Registreringer er oplyst fra leder af 

Borgerservice i Helsingør, Morten Holm.

Eksempel: 6 vielser gennemført i Helsingør d. 30. december 2014. 

Parrene kommer fra:

1. Georgien / Georgien
2. Kina / Senegal
3. Den Dominikanske Republik / Tyskland
4. Frankrig
5. Tyskland / Senegal
6. Tyskland / Colombia
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Erfaringer fra Helsingør

Helsingør kommune tilbyder turistvielser på tysk og engelsk. Trods 
en fin vækst i antallet af vielser i 2015, har Helsingør endnu ikke 
opnormeret kommunens administrative del, men det er muligt, hvis 
væksten fortsætter. Helsingør har pt. 10 giftefogeder til rådighed. 

Den administrative del af vielsen skal ikke undervurderes. Det 
beskedne gebyr på 500 kr. dækker på ingen måde den tid, der bruges 
på dokumentation i Helsingør.

Kommunen anbefaler desuden, at man tjekker sine 
samarbejdspartnere, ”bryllupsagenturerne”, efter i sømmene. Der er 
aktører på markedet, som har slået sig op på meget hurtig 
ekspedition. Her er det vigtigt med klare aftaler med de enkelte 
bureauer omkring hvilke dokumenter, der skal være til stede for at 
vielsen kan foretages. 

Alt i alt er Helsingør kommune tilfreds med dens bryllups-satsning, 
og man tror på, at man i fremtiden vil kunne tiltrække langt flere 
vielser til byen. Og udover at det er en god historie, så kommer 
vielserne det lokale erhvervsliv til gode. Og det er trods alt det 
vigtigste aspekt, udtaler Morten Holm. 
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Bornholm
BRYLLUPSTURISMEN I ET BORNHOLMSK PERSPEKTIV
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Udenlandske vielser på Bornholm

På Bornholm findes der to giftefogeder: Britt Rønne Larsen 
og Jette Hove, svarende til 1½ årsværk. 

De varetager både den juridiske sagsbehandling samt selve 
vielsen og en eventuel juridisk efterbehandling. 

Vielserne foretages på Rådhuset i Rønne samt i få tilfælde i 
naturskønne rammer.

Sproget er henholdsvis tysk eller engelsk. Der anvendes 
ekstern tolkebistand, ligesom vielsesritualet kan udleveres 
skriftligt på flere sprog.

Giftefogederne sætter en ære i at sikre sig, at begge parter 
forstår, hvad de siger ja til, og at ægteskabet indgås frivilligt.

Begge giftefogeder får megen ros både fra brudepar og 
tolke for professionalisme, imødekommenhed og evnen til 
at skabe en rar stemning. 

Ligeledes får kommunen stor ros for at give brudeparret en 
gave og at sørge for noget at skåle i. Denne gestus 
overrasker ofte parrene, og de bliver meget glade. 
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Hvem bliver gift på Bornholm

Ligesom på Ærø og i Helsingør er den ene part oftest tysk. Men 
Bornholm vier også mange fra det tidligere Sovjetunionen.

I Tyskland er Danmark kendt for den korte sagsbehandlingstid, og der 
findes mange bureauer og debatsider på nettet, som hjælper 
parrene på vej.

80% af henvendelserne på Bornholm kommer fra danske og 
udenlandske bryllupsagenturer. Flere af de tyske bureauer er ejet af 
russere, og det forklarer måske antallet af par/personer fra det 
tidligere Sovjet.  

Over halvdelen af de par, der vies på Bornholm, er endagsturister. 
Dvs. at de sejler ind og ud samme dag, som de bliver viet på 
Rådhuset. Måske spiser de en frokost i Rønne eller køber en blomst 
på vejen til rådhuset. 

Den anden mindre halvdel af parrene overnatter på øen og forbruger 
dermed også flere penge. 

Fælles for ovennævnte er, at de ikke har noget kendskab til øen. 

Endelig er der en lille del (ca. 5-10% af alle parrene), som vælger 
Bornholm, da de kender øen. De kommer oftest i lidt større selskaber 
og har lejet en uge i sommerhus. Det er typisk tyske par, som har 
besøgt øen flere gange tidligere, og som kommer igen - de såkaldte 
”bornholmerfans”.

Hvem giver anbefalinger

Borgerservice får mange spørgsmål fra parrene om alt fra transport, 
bespisning, overnatning, blomster, fotograf, tolk etc. De forsøger så 
vidt muligt at svare f.eks. med liste over anbefalinger eller ved at 
henvise til andre f.eks.: Destinationens hjemmeside, fotograf Justine 
Høgh og Natalia Trudsøe, der fungerer som russisk tolk.

Både Justine og Natalia fortæller, at de også får henvendelser direkte 
fra bryllupsagenturerne, som vil have tips om Bornholm. 

Det er tydeligt, at formålet med giftemålet oftest er af juridisk 
karakter. Parrene er nødt til at blive gift for at kunne få 
opholdstilladelse, visum etc. 

Mange af parrene har ikke samme sprog, og i flere tilfælde er der 
brug for tolke.

Manges måske meget romantiske forestilling, når man tænker på 
bryllupsturisme, blegner i forhold til, hvordan det forholder sig i den 
virkelige verden. 

Listen over nationaliteter, der kommer til øen for at blive gift, er lang, 
og qua kulturforskelle er behovene hos parrene også meget 
forskellige. Nogle ønsker at få sat hår, andre en kage eller blomster. 
For mange er fotografen vigtig.

Endeligt vælger mange at fejre brylluppet når de kommer hjem. 
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Udenlandske vielser på Bornholm 2010-2015

BORGERLIGE UDENLANDSKE VIELSER PÅ BORNHOLM: 

I 2010 blev der foretaget 206 udenlandske borgerlige vielser fra 88 forskellige lande. 
Derudover blev der foretaget 194 vielser på Bornholm 
heraf 66 kirkelige vielser, 128 borgerlige vielser og 4 gift i udlandet.

I 2011 blev der foretaget 182 udenlandske borgerlige vielser fra 84 forskellige lande.
Derudover blev der foretaget 154 vielser på Bornholm 
heraf 41 kirkelige vielser, 112 borgerlige vielser og 1 gift i udlandet

I 2012 blev der foretaget 149 udenlandske borgerlige vielser fra 70 forskellige lande.
Derudover blev der foretaget 175 vielser på Bornholm 
heraf 48 kirkelige vielser, 122 borgerlige vielser og 5 gift i udlandet

I 2013 blev der foretaget 122 udenlandske borgerlige vielser fra 50 forskellige lande.
Derudover blev der foretaget 159 vielser på Bornholm  
heraf 50 kirkelige vielser, 105 borgerlige vielser og 4 gift i udlandet.

I 2014 blev der foretaget 106 udenlandske borgerlige vielser fra 58 forskellige lande.
Derudover blev der foretaget 163 vielser på Bornholm  
heraf 55 kirkelige vielser, 106 borgerlige vielser og 2 gift i udlandet.

I 2015 blev der foretaget 126 udenlandske borgerlige vielser fra 57 forskellige lande. 
Tal for øvrige vielser foreligger endnu ikke fra Danmarks statistik.

Dataindsamlingen er baseret på alle 

udenlandske vielser registreret ved 

Bornholms Regionskommune. Begge 

personer har bopælspligt i udlandet.

Registreringerne er oplyst af 

borgercenterchef Tina Hammer Darko og 

giftefogederne Britt Rønne Larsen og 

Jette Hove.

Kilde: Danmarks Statistik + BRK
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Hvem bliver viet på Bornholm?
Kazakhstan (4)

Kenya (1)

Kina (3)

Kirgizstan (1)

Kroatien (1)

Letland (1)

Libanon (1)

Litauen (1)

Marokko (1)

Myanmar (Burma ) (3)

Nederlandene (1)

Nepal (1)

Norge (1)

Pakistan (7)

Paraguay (1)

Polen (3)

Portugal (2)

Bhutan (1)

Bosnien-Herzegovina (1)

Brasilien (3)

Bulgarien (5)

Cambodia (2)

Chile (1)

Cuba (1)

Frankrig (2)

Ghana (1)

Grækenland (1)

Guinea (1)

Indien (19)

Indonesien (1)

Irak (1)

Iran (4)

Israel (1)

Italien (4)

Rumænien (6)

Rusland (26)

Schweiz (4)

Slovakiet (1)

Somalia (1)

Spanien (5)

Sri Lanka (1)

Storbritannien (3)

Sverige (4)

Syrien (1)

Tjekkiske Republik (1)

Tyrkiet (2 )

Tyskland Forbundsrepublik (87)

Ukraine (12)

Ungarn (1)

USA (2)

Venezuela (2)

Vietnam (11)

FØLGENDE NATIONALITETER BLEV VIET 
PÅ BORNHOLM I 2015: 

En oversigt fra Bornholms 
Regionskommune fra 2015 viser, at af de 
126 udenlandske par, der blev gift på 
Bornholm, havde i alt 28 par samme 
nationalitet og de resterende 98 par 
hver sin nationalitet (dog ikke dansk).
I alt blev der i 2015 viet personer med 57 
nationaliteter på Bornholm foruden 
dansk.

Algeriet (1)

Australien  (1)

Bangladesh (1)

Belarus (1)

Belgien (1)
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Hvilke måneder og dage bliver par gift?

BORGERLIGE VIELSER I ALT PÅ BORNHOLM I 2015 

FORDELT PÅ UGEDAGE:

Mandag 36 par

Tirsdag 24 par

Onsdag 4 par

Torsdag 64 par

Fredag 29 par

Lørdag 79 par

Søndag 11 par

Kirkelige Borgerlige

Januar 157 789

Februar 184 1054

Marts 280 1009

April 494 1182

Maj 1129 1565

Juni 1536 1631

Juli 900 1458

August 2605 1458

September 1135 1313

Oktober 531 1237

November 327 1200

December 225 1200

Det har ikke været muligt at få en oversigt over den månedlige fordeling af vielser blandt udenlandske par på Bornholm i 2014, men ifølge 
giftefogederne ligger antallet jævnt fordelt over året, dog med højdepunkter i forbindelse med jul og nytår samt i sommermånederne. 

Dermed følger de udenlandske vielser på Bornholm billedet på landsplan.

VIELSER I DANMARK FORDELT PÅ ÅRET:
Tal fra Danmarks Statistik viser at antallet af vielser i Danmark i 
2014 i forhold til et årshjul ser ud på følgende måde:
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Estimeret forbrug blandt bryllupsturister på Bornholm

KATEGORISERING AF BRYLLUPSTURISTER:

Bryllupsturisterne kan groft sagt opdeles i tre kategorier:

De to første profiler repræsenterer den traditionelle forståelse 
af turistvielser, hvor brudeparret ingen eller kun lidt kendskab 
har til Bornholm. 

Den tredje profil kan betegnes som ‘Bornholmerfans’. De har 
bevidst valgt Bornholm som lokation for deres bryllup. De 
kender øen, har stor veneration og er kommet gennem mange 
år.

KOMMENTARER:

Ifølge indehaveren af bryllupsbutikken Migrant køber ingen af 
de kommende brude deres kjole på Bornholm. Dette bekræftes 
af begge giftefogeder, der samstemmende har erfaring med, at 
bryllupstøjet – evt. nationaldragt - medbringes hjemmefra.

PROFIL 1 SER UD PÅ FØLGENDE MÅDE: 

 2 personer ankommer med færgen fra Ystad til Rønne på 
bryllupsdagen kl. 9.50. Natten forinden har de tilbragt 
ombord på natfærgen fra Świnoujście til Ystad.

 De medbringer ikke selv vidner til vielsen. Det sørger 
Borgerservice for.

 Undervejs fra havnen til Rådhuset køber de en brudebuket.

 Efter vielsen på Rådhuset får de anbefalet et sted i Rønne 
midtby, hvor de spiser en let frokost.

 Herefter ved vi ikke hvad de foretager sig, men de tager 
formentlig en lang række billeder med deres medbragte 
kamera eller telefon.

 De forlader Bornholm kl. 16.30. med Færgen Rønne - Ystad. I 
Ystad  tager de natfærgen retur til Świnoujście. 
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Estimeret forbrug blandt bryllupsturister på Bornholm

PROFIL 2 SER UD PÅ FØLGENDE MÅDE: 

 4 personer – brudeparret samt to vidner - ankommer til Rønne med 
Færgen fra Sassnitz kl. 16.00. 

 De kører i egen bil.

 De indlogerer sig for to nætter på et billigt Bed and Breakfast eller et 
mellemklassehotel i Rønne. 

 Om aftenen spiser de middag sammen. 

 Næste dag på bryllupsdagen får bruden sat hår hos en frisør imens 
manden henter den bestilte brudebuket. 

 Der er truffet aftale med en professionel fotograf om dokumentation 
af ceremonien på rådhuset, samt en lille billedserie bagefter. 

 Efter vielsen på Rådhuset spiser de alle fire en frokost og kører 
eventuelt en rundtur på Bornholm i deres bil. 

 Om aftenen spiser de bryllupsmiddag.

 Næste morgen spiser de morgenmad, som er inkluderet i 
overnatningen inden de tager færgen Rønne – Sassnitz retur kl. 8.00.

PROFIL 3 SER UD PÅ FØLGENDE MÅDE: 

 Bryllupsselskabet, der består af 8 personer, ankommer i to biler med 

færgen Sassnitz – Rønne om lørdagen. 

 De har indlogeret sig  i 2 lejede sommerhuse, hvor de i alt har 7 

overnatninger. 

 Forud for brylluppet, der finder sted i løbet af ferieugen, afhentes den 

bestilte brudebuket, og der koordineres med fotografen om passende 

lokationer for en fotosession både under og efter vielsen. Desuden får 

bruden sat hår hos frisøren. 

 Selve vielsen finder sted på Rådhuset i Rønne eller på en lokation, som 

brudeparret har en særlig tilknytning til. Eksempelvis kan vielsen finde 

sted helt ude i vandet.

 I forbindelse med brylluppet spiser selskabet middag på eksempelvis: 

Restaurant Kadeau, Le Port, Stammershalle Badehotel, Æblehaven, 

Pension Bølshavn eller på et røgeri.
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Estimeret forbrug blandt bryllupsturister på Bornholm

Med udgangspunkt i de tre profiltyper af bryllupsturister, som 
vurderes at være de mest typiske på Bornholm, og med udgangspunkt i 
interviews og samtaler med bornholmske bryllupsaktører - holdt op 
imod tal fra ”TØBBE” - konkluderer vi følgende: 

Det nuværende niveau af bryllupsturisme på 126 stk. (2015) genererer 
et turismeforbrug pr. ca. 10.500 kr. pr. bryllup (landsgennemsnit 8.000 
kr.). 

Størstedelen af volumen (måske min. 62%) ligger på bryllupper med 
ankomst og afrejse samme dag (1 par). Disse genererer dog blot 1/6 af 
omsætningen. 

Halvdelen af omsætningen ligger på bryllupper med 2 overnatninger (2 
par, 1 bil). 

Den sidste tredjedel af bryllups-turisme-forbruget ligger på bryllupper i 
sommerhus en uge med i alt 8 personer fordelt på 1-2 sommerhuse (2 
biler). 

Med 126 bryllupper generes et turistforbrug på Bornholm inkl. de 
direkte færger til Bornholm på ca. 1,3 mio. kr. (2015). 

Dette genererer en beskæftigelse på ca. 1,5 årsværk, hvoraf en del dog 
ligger udenfor Bornholm pga. ”importindhold” i forbruget. 

Tekst Profil 1 Profil 2 Profil 3 I alt, kr. 

Personer 2 4 8

Nætter 0 2 7

Færge 772 2.920 7.108

Hotel n.a. 4.000 n.a.

Forbrug n.a. n.a. 25.200

Frisør 800 1.200

Blomster 300 400 1.000

Fotograf 2.100 6.000

Gebyr 500 500 500

Frokost 500 1.000 n.a.

Middage 4.000 n.a.

Andet 500 1.500 6.000

Pr. bryllup 2.572 17.220 47.008 10.521

Pakker % 62% 30% 8% 100%

Pakker ca. 78 38 10 126

I alt 200.925 650.916 473.841 1.325.681
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Estimeret forbrug blandt bryllupsturister på Bornholm

Tekst Standard (pr. mio. kr. ) På Bornholm Bryllupper (126) På Bornholm

Turismeforbrug 1.000.000 100% 1.325.681 1.325.681  

Beskæftigelse, årsværk 1,13 60% 1,5 0,90 

Værditilvækst - direkte effekter 312.397 73% 414.139  301.192 

Værditilvækst - inkl. afledte effekter 488.148 47% 647.129 306.260 

Personskatter 99.781 28% 132.278 36.925 

Vareskatter, moms og 
selskabsskatter 257.400 0% 341.230 -

Skatter i alt 368.104 8% 487.989 36.925 
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Forbrug blandt turister på Bornholm

. 

Kilde: http://www.crt.dk/media/19480/09_RTSA-Bornholm-2011_ver_sep13.pdf - Turismesatellitregnskab for Bornholm 2011, Anders 
Hedetoft & Jie Zhang, Center for Regional- og Turismeforskning, 2013
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Bornholm
HVAD KAN BORNHOLM LÆRE AF ÆRØ OG HELSINGØR?
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Erfaringer fra Bornholm

Der er i mange år blevet gennemført vielser af udenlandske par på 
Bornholm. Tilbage i midten af 00erne blev der alene i Nexø viet 
omkring 250 par om året. Parrene overnattede ofte på 
Møbelfabrikken, som var den eneste overnatningsmulighed i Nexø. 
På det tidspunkt var der flere, heriblandt Bornholm Tours, som 
overvejede at lave et bryllupspakkekoncept for Bornholm. Ingen af 
tiltagene er dog nogensinde blevet realiseret. 

Med årene er sagsbehandlingen i Borgerservice blevet samlet i 
Rønne, som i dag er omdrejningspunkt for de udenlandske vielser. 
Størstedelen gennemføres på Rådhuset i Rønne, men det sker også, 
at enkelte par vies f.eks. ved stranden.

Med sammenlægningen i Rønne er der blevet færre ressourcer til 
sagsbehandling og bryllupsforespørgsler, og det har resulteret i et 
fald i antallet af vielser. For ligesom på Ærø og i Helsingør er 
sagsbehandlingen omfattende og kræver rutine og indsigt i 
dokumentationen fra de mange nationaliteter, der henvender sig. 

I 2015 blev der gennemført 126 udenlandske vielser på Bornholm. På 
Bornholm er det en serviceydelse, som kommunens borgerservice 
yder, men i modsætning til Ærø og Helsingør er det ikke et strategisk 
prioriteret område. 

Alle vielsesforespørgsler behandles af Borgerservice, og selvom 
sagsbehandlingstiden oftest er kort, kan det i 
spidsbelastningsperioder tage længere tid. Det afhænger også meget 
af den enkelte sag.

Cirka 80% af forespørgslerne sker via bryllupsagenturer – både 
danske og tyske. Der ligger ikke nogen formelle samarbejdsaftaler 
mellem bureauerne og Bornholm, og dermed går Bornholm glip af 
muligheden for at klæde bureauerne bedre på i forhold til kendskab 
til øen samt påvirke de pakker, bureauerne sælger, f.eks. opfordre til, 
at en pakke skal indeholde mindst én overnatning på øen. 

De udenlandske par, som henvender sig til bryllupsbureauerne, er 
ofte interesserede i en hurtig sagsbehandling, og derfor sender 
bureauerne forespørgsler til flere kommuner. Bornholm starter med 
B, og det er måske en af årsagerne til, at mange henvender sig til 
øen.

Fra alle vores kilder, der har været i kontakt med øens udenlandske 
brudepar, fremgår det tydeligt, at parrene ikke har noget kendskab til 
Bornholm, men at destinationen er valgt praktiske årsager – hurtig 
sagsbehandling. Formålet med at blive gift er af juriske årsager, som 
erfaringerne også viser fra Ærø og Helsingør. I modsætning til de 
kommuner, som strategisk har valgt at prioritere de udenlandske 
vielser, går Bornholm glip af indtægter til erhvervet og muligheden 
for at vise Bornholm fra sin bedste side. 
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Hvad kan Bornholm lære af Ærø og Helsingør?

ANBEFALINGER TIL SAGSBEHANDLING OG DOKUMENTATION

Sagsbehandling og dokumentation i forbindelse med en udenlandsk vielse må ikke undervurderes. Det kræver høj faglighed og indsigt i regler og 
lovgivning fra lande verden over.

• Desværre er der menneskesmuglere, som udnytter Danmarks ukomplicerede dokumentationskrav til at snige folk fra tredjeverdenslande ind i 
EU ad bagvejen. Dette sker gennem forfalskede dokumenter og bryllupsagenter med uetiske hensigter.

Fordele ved at indgå et samarbejde med en række bryllupsagenturer:

• Det kan lette kommunens forarbejde forud for vielsen. 

• Det giver bryllupsagenturerne rutine og indsigt i, hvilke papirer der skal være i orden samt eventuelle vielser, som kommunen ikke ønsker at 
gennemføre. 

• Bryllupsagenturerne får større viden om Bornholm som bryllupsø og kan på sigt bedre videregive tips/forslag til brudeparrene.

• Være på vagt over for bureauer med uetiske motiver. 

Kontrol af papirer og dokumentation dagen forud for vielsen.

• Dette sikrer dels, at parret møder op, og at eventuelle fejl/misforståelser rettes i tide.

• Mulighed for at tilkalde tolk, hvis det skulle være nødvendigt.

• Sikrer, at parret som minimum lægger én overnatning på øen (og dermed større omsætning på øen).

35



Hvad kan Bornholm lære af Ærø og Helsingør?

ANBEFALINGER TIL BORNHOLM SOM BRYLLUPSDESTINATION

Kommunikation på nettet

De potentielle bryllupspar har ofte intet eller meget begrænset kendskab til 

Bornholm. For at øge kendskabet og sælge budskabet om en ekstra overnatning 

etc., er det vigtigt - da kendskabet til øen er lille - at den relevante information og 

de relevante anbefalinger er let tilgængelige. 

I dag kommer BRKs hjemmeside op som det første, når man søger ”Trauung auf

Bornholm”. Dernæst kommer der sites fra tyske bryllupsbureauer.  Fælles for alle 

siderne inkl. BRK er, at der udelukkende kommunikeres formaliteter i forhold til 

dokumentation og sagsbehandling. Der kommunikeres ikke noget om Bornholm 

som ø, hvad øen kan tilbyde etc. Dette kunne evt. gøres i samarbejde med 

Destination Bornholm. 

Om brudeparrene
Opholdsforbruget hos bryllupsturister er højere end hos almindelige turister. 
Men deres opholdslængde er kort (oftest kun én eller ingen overnatning).

Vielser finder sted hele året, dog med spidsbelastning sommer, jul og nytår samt 
russisk nytår.

Vielsen kan have flere årsager, men er oftest af kærlighed og juridiske årsager. 
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Forudsætninger 

Med en unik ramme på plads vil Bornholm i højere grad kunne 
udnytte sit bryllupspotentiale. Men det kræver også et godt samspil 
mellem offentlige og kommercielle aktører.  

1. Destination Bornholm – markedsfører Bornholm som ferieø 

1. Kan inkludere budskabet om bryllupsturisme i deres 
eksisterende tiltag.

2. Evt. særkampagne i samarbejde med Færgen.

3. Oprette kampagnesite om vielser på Bornholm inkl. tips 
til restauranter, overnatning, frisør, fotograf etc. Et site 
som BRK kan henvise til.

2. Lokale services på øen f.eks. fotograf, blomster etc. 

1. Indgå i samarbejder/alliancer, der hjælper parrene til at 
få den bedste dag/ophold på øen. 

3. Bryllupsagenturer

1. Formaliseret samarbejde med kommunen.

2. Mere viden til bryllupsagenturerne om øens tilbud. 

Hvis Bornholm vil satse på nichen bryllupsturisme, er det helt 
essentielt, at der fra politisk side er opbakning og at 
sagsbehandlingen i Borgerservice opprioriteres, så der kan blive viet 
flere par på øen.

Dernæst skal der tages stilling til, i hvilke rammer og omgivelser 
vielsen skal finde sted. Skal Bornholm tilbyde en ”Bornholm 
signatur” – dvs. en ydelse som kun fås på øen. Det kunne være større 
fleksibilitet i forhold til vielses locations og/eller, at man indretter et 
sted, som det primære vielsessted til forskel fra i dag, hvor de fleste 
vielser sker på Rådhuset i Rønne i mørke og ikke særlig romantiske 
omgivelser. 
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Muligheder 

”Jeg har fotograferet tyske bryllupspar, 
som siden er kommet tilbage ad flere 
omgange. Først med en tyk mave, siden 
med flere børn. For dem var bryllup på 
Bornholm noget helt særligt…”

Justine Høgh, fotograf

Øget turismeforbrug
Døgnforbruget hos bryllupsturister er højere end hos almindelige turister. Men deres 
opholdslængde er kort (oftest kun én eller ingen overnatning). 

Ved at satse strategisk på bryllupsturisme vil omsætningen kunne øges.

• Ved at kommunen stiller krav om, at parrene skal møde op dagen før vielsen for at få endeligt 
godkendt deres prøvelsesvielse. Det sikrer flere overnatninger, øget omsætning etc.

• Et formaliseret samarbejde med bryllupsagenturerne vil sikre, at deres bryllupspakker 
indeholder minimum én overnatning. 

• Øge kendskabet til Bornholm som bryllupsø i samarbejde med Destination Bornholm, for på 
den måde at få flere par med kendskab til Bornholm til at vælge Bornholm som bryllupsø. 
Mange tyskere kender allerede Bornholm som ferieø men forbinder givetvis ikke Bornholm 
med bryllupsturisme. 

Sæsonudvidelse 
Vielser finder sted hele året med spidsbelastning sommer, jul og nytår samt russisk nytår. 
Bryllupsturister sikrer omsætning til det lokale erhverv, når de køber blomster, fotograf, 
overnatning etc. 

Our Island potentiale 
For alle par er der en mulighed for, at de vil betragte Bornholm som deres ø, og vende tilbage på 
et senere tidspunkt i livet. 
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Eventuel etablering af bryllupsbureau på Bornholm

Det viser sig, at der er mindst 5-10 bryllupskoncepter gemt i skufferne rundt omkring på Bornholm. 
Ingen har dog turdet kaste sig ud i erhvervet som Bryllupsbureau.

Fordelen ved et lokalt bryllupsbureau er, at de i modsætning til de udenlandske bureauer i højere grad 
vil kunne sælge Bornholm og udnytte lokalkendskabet samt muligheden for at rådgive parrene bedst 
muligt i forhold til deres ønsker i forbindelse med vielsen/opholdet. 

Økonomisk vil det også være en gevinst for Bornholm, da hele pakkens indtægt vil ligge på øen i stedet 
for hos et tysk bureau. 

Bureauet kan med fordel tilbyde samme service som andre bryllupsaktører i Danmark. Nemlig transfer, 
dialog med kommunen samt stille en person til parrets rådighed under deres ophold på øen.  

Kort sagt, Bornholm vil kunne tilbyde en god service, tryghed og lokalkendskab, som vil have værdi for 
såvel øens erhvervsliv, parret, kommunen og ikke mindst Bornholms omdømme. Hvis parret får et godt 
indtryk af Bornholm er der større mulighed for, at de vil komme tilbage senere i livet. 

Et bornholmsk bureau skal dog være opmærksom på, at der skal lægges kræfter i at komme ind på 
bryllupsmarkedet og få sig etableret. Mange udlændinge vil muligvis være tilbøjelige til at vælge en 
hjemlig lokal arrangør i stedet for en bornholmsk. Det er vigtigt at kommunikere høj troværdighed 
omkring sin forretning. 
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Forudsætninger for et succesfuldt bryllupsbureau 

Rejsegarantifonden
Enhver, der sælger eller formidler pakkerejser er forpligtiget til at 
oprette sig i Rejsegarantifonden og stille en bankgaranti. Størrelsen 
af denne garanti afhænger af udbyderens samlede omsætning. 
Således kræves der ikke bankgaranti, hvis omsætningen er under 
250.000 kr. om året. For omsætning over 250.000 kr. skal der stilles 
en garanti fra 300.000 kr. op til 5 mio. kr. Ved større omsætninger 
stiger kravet til bankgarantiens størrelse gradvist. Fonden kan kræve 
større garantier, hvis virksomheden vurderes at være i fare for en 
konkurs.

Stærke sprogkundskaber 
Da det primære marked er Tyskland, er det en forudsætning, at 
bryllupsbureauet er stærk i såvel mundtlig som skriftlig tysk. Det vil 
sige, at vedkommende nemt kan besvare mails og telefonopkald fra 
interesserede tyske par. 

Da mange af parrene er fra to forskellige lande gælder samme 
forudsætning i forhold til det engelske sprog. 

Markedsføringsplatforme 
Alle kommunikationsplatforme skal være på tysk og engelsk. Da 
landene fra det tidligere Sovjet i dag udgør en stor del af de 
bornholmske vielser, bør det overvejes, om der også skal laves en 
russisk version. Russere er kendetegnet ved meget dårlige 
sprogkundskaber, så det vil være en stor hjælp for dem at få det 
serveret på russisk. 

Indsigt i dokumentationskrav
For at kunne indsamle og understøtte den nødvendige 
dokumentation til en prøvevielse  skal bryllupsbureauet have stærke 
kompetencer og indsigt i landes forskellige dokumenter. Desuden 
god relation til kommunens sagsbehandlere.  

Stærke sociale egenskaber
For at kunne yde den bedste service over for bryllupsparrene, skal 
bureauet kunne fornemme kundens ønsker og behov. Hvis man 
vælger transferløsning og direkte kontakt med parret, skal man være 
imødekommende og serviceminded.

Bryllupspakker
Jo mere færdigpakket produktet er, jo større er potentialet. 
Erfaringer fra eksisterende bryllupsbureauer viser, at parrene oftest 
ønsker alt udspecificeret og tilrettelagt. 

Godt netværk 
Den korte sagsbehandlingstid er ofte et vigtigt parameter for valg af 
destination. Det betyder også, at man som bryllupsbureau har kort 
tid til at tilrettelægge deres ophold. Det kræver derfor et godt 
lokalkendskab og gode relationer på øen for at få tingene til at gå op 
i en højere enhed. 
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Bryllupsturisme er en god forretning

Kommunerne mener ikke, at gebyret for en prøvevielse afspejler 
den tid, der bruges på dokumentation og sagsbehandling. På 
Bornholm kan enkelte sager koste helt op til 5000 kr. - et beløb som 
kommunen ikke kan fakturere nogen steder hen. 

Til gengæld viser vores analyse, at bryllupsturisme er en god 
forretning for øen, og med øget fokus på forretningsområdet kan det 
blive endnu bedre. 

Analysen af bryllupsturisternes estimerede forbrug viser, at de 126 
udenlandske vielser, der blev gennemført i 2015, generede et samlet 
turismeforbrug på Bornholm inkl. færger på godt og vel 1,3 mio. kr. 
svarende til 1,5 årsværk. 

Jo flere dage bryllupsparrene bliver på øen, des flere penge 
forbruger de. Hvis Bornholm vil have mere ud af bryllupsturismen 
skal der tiltrækkes flere af den gruppe, som minimum lægger én 
overnatning. Dette kan gøres ved at samarbejde med bureauer og 
bede dem om, at parrene skal komme dagen forud for vielsen samt 
tilbyde forskellige overnatningspakker. 

Alt i alt viser denne analyse, at Bornholm har rige muligheder for at 
få mere ud af bryllupsturismen end man gør i dag. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at der ligger et stort 
uudnyttet potentiale i bryllupsturismen på 
Bornholm. Jeg håber, at vi i fremtiden kan tilbyde 
de udenlandske bryllupspar en endnu bedre 
oplevelse og få sat et bornholmsk aftryk på deres 
store dag. Bornholm har så meget at byde på. 
Kunne man eksempelvis vie parrene i Danmarks 
smukkeste Købstad, Svaneke, i klipperne eller et 
andet sted i naturen, vil det uden tvivl være en 
bedre ramme end det vi tilbyder parrene i dag.” 

Winni Grosbøll, Borgmester på Bornholm
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Potentialet for bryllupsturisme på Bornholm

Denne analyse viser, at Bornholm over de seneste fem år har 
oplevet et  fald i antal udenlandske vielser til trods for, at antallet på 
landsplan er i vækst.

De kommuner, som får del i denne vækst, er dem, som har valgt at se 
på udenlandske vielser som et nicheforretningsområde til at skabe 
øget omsætning til kommunens erhvervsliv. 

Den øgede medieomtale og succeshistorierne fra bl.a. Ærø har fået 
flere kommuner til at overveje et øget fokus på udenlandske vielser. 

Erfaringer omkring forretningsmodellen viser, at det er vigtigt med et 
offentligt og privat samspil og ikke mindst politisk opbakning, der 
sikrer, at man fra kommunal side er rustet til at kunne tage imod 
flere prøvevielser. Kommunerne understreger, at selvom Danmark 
har lempelige vilkår i forhold til at vie udlændinge, er det vigtigt, at 
dokumentation og sagsbehandling forud for prøvevielsen er grundig.  

Derudover vil det være oplagt at samarbejde med de eksisterende 
bryllupsbureauer i markedet og sikre, at parrene som minimum 
bliver én overnatning på øen i modsætning til i dag, hvor over 
halvdelen rejser tur/retur samme dag. 

Ligesom i resten af landet er Tyskland et vigtigt marked i forhold til 
udenlandske vielser. Ofte er den ene part tysk eller også bor parret i 
Tyskland uden tysk statsborgerskab. Størstedelen af de par, der bliver 
viet på Bornholm i dag, har intet kendskab til Bornholm. Det er den 
korte sagsbehandlingstid, som afgør destinationen. 

De udenlandske vielser er ikke så romantisk anlagt, som vi kender 
det fra danske bryllupper. Oftest ligger der praktiske og juridiske 
årsager bag og de romantiske forestillinger træder lidt i baggrunden.  

Hvis man på sigt vælger at opprioritere dette forretningsområde, bør 
der arbejdes på at fastholde den korte sagsbehandlingstid og 
samtidig klæde bryllupsbureauerne  på i forhold til at sælge 
Bornholm. Der skal tilbydes pakker, som udover vielsen også giver 
parrene et positivt indtryk af Bornholm – og som afspejler, at 
Bornholm meget gerne vil tage imod dem. Konceptudvikling kan 
både indeholde hvilke omgivelser vielserne sker i, understøttet af J. 
N. Madvigs borgerlige vielsesritual og udvikling af konkrete 
bryllupspakker.

Sideløbende bør der arbejdes på at øge kendskabet til Bornholm som 
bryllupsø hos de tyskere, som i forvejen kender Bornholm som 
ferieø. 

Ambitionen må være, at alle bryllupspar rejser fra Bornholm med et 
positivt minde og lyst til, at andre bør overveje at give vielsen et 
bornholmsk særpræg, så parrene får et positivt minde og lyst til at 
rejse tilbage. 

Flere bornholmere sidder med en bryllupsplanlægger i maven, men 
til dem der overvejer denne levevej, skal man have for øje, at det 
ikke kun handler om at planlægge og tage imod parrene, men også 
om at indsamle dokumenter og have en tæt dialog med kommunen. 
Endelig er det vigtigt, at have stærke sprogegenskaber. 

42



Noter

Der er gennemført interviews og samtaler med følgende personer 
på Bornholm:

• Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune.

• Britt Rønne Larsen, giftefoged i Bornholms Regionskommune.

• Jette Hove, giftefoged i Bornholms Regionskommune.

• Tina Hammer Darko,  borgercenterchef i Bornholms 
Regionskommune.

• Natalia Trudsø, russisk tolk.

• Johannes Gregers Jensen, provst på Bornholm.

• Justine Høgh, fotograf (taler både tysk, engelsk, polsk mf.).

• Kirsten Juni, tidl. leder af Møbelfabrikken, der ofte blev anvendt 
som overnatningssted i forbindelse med vielser på Nexø Rådhus.

• Kirstin Blomgren, ejer af Bornholm Tours med skrinlagt bryllups-
pakke-koncept.

• Mette Knudsen, ejer af bryllupsbutikken Migrant.

Der er gennemført interviews og samtaler med følgende personer i 
Helsingør og Ærø:

• Morten Holm, leder af Borgerservice i Helsingør Kommune.

• Anne Bille, afdelingsleder for Sekretariat og Borgerservice i Ærø 
Kommune.

Øvrige kilder:

• Turismesatellitregnskab for Bornholm 2011, Anders Hedetoft & 
Jie Zhang, Center for Regional- og Turismeforskning, 2013 
http://www.crt.dk/media/19480/09_RTSA-Bornholm-
2011_ver_sep13.pdf

• Danmarks Statistik. 

• Giftelyste udlændinge strømmer til Danmark, KL 24.08.2014. 
http://www.kl.dk/Momentum/momentum2014-14-2-id162359/

• Ærø vier hele verden, Berlingske 16.08.2014. 
http://www.b.dk/nationalt/aeroe-vier-hele-verden

• Udlændinge er vilde med at blive gift i Helsingør, SN.dk 
30.12.2015. http://sn.dk/Nordsjaelland/Udlaendinge-er-vilde-
med-at-blive-gift-i-Helsingoer/artikel/541952

• http://www.bryllupbornholm.dk
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