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• Man må ikke glemme, at med alle nutidens skilsmisser, et stigende antal 

singler og dem, som venter med at blive gift til karrieren er på skinner, så 
er der faktisk et større antal, som potentielt kan blive gift. Hvorfor har de 
så valgt at gøre det i 2005? 

• Det såkaldte bryllups-boom skyldes jo umiddelbart Frederik-Mary-effekten 
– det royale og eventyriske bryllup. Med en massiv mediedœkning og en 
stor folkelig opbakning så startede bryllupsbølgen. Det er dog svœrt at 
sige med hvilken styrke, der reelt er tale om. Det var jo nok den ultimate 
bryllups-begivenhed, som virkelig gjorde brylluppet til et eventyr eller 
rettere et virkeligt eventyr. Det har nok fået flere mœnd til at knœle 
hurtigere end de ellers ville have gjort. Det royale bryllup var jo en A-Z 
indføring i alle bryllups ritualer, hvor der blev vist og sagt nogle ting som 
har ført til handling.   

• H.C.Andersens fødselsdag i 2005 betyder, at eventyret igen sœttes i fokus 
og som samtidig gør det til noget mindevœrdigt at holde bryllup i 2005. 

• Set i et større perspektiv er der behov for eventyret om den eneste ene, 
romantikken og kœrligheden i en usikker og kaotisk verden, hvor terror og 
naturkatastrofer prœger mediebilledet. Brylluppet er med til at skabe 
harmoni i en utryg verden.  

• Selve bryllupsbegivenheden er også blevet gjort til en virkelig vigtig ting i 
det kommende pars liv. Det bliver i sig selv et vigtigt projekt med 
hjemmesider, polterabend etc., som faktisk er med til at binde parret 
sammen, da det er noget som de virkelig kan vœre sammen om, som 
giver deres liv retning og mening.     

• Hvad handler det så om? Ja først og fremmest er det jo drømmen om den 
eneste ene, som jo ikke stemmer helt overens med skilsmissebilledet. Det 
er måske endnu mere drømmen om at finde kœrligheden i en tid, som 
også er prœget af ensomhed. 


