
 
RONNEBY 

 

”Detta minns jag” 
 
En annorlunda vigsel. 

 
Under 90-talet och början av 2000-talet hade jag uppdrag som borgerlig 

vigselförrättare i Ronneby. De första åren ägde ceremonin rum i Stadshuset en 

vardag. De flesta fredag eftermiddag men jag hade också ett uppdrag måndag morgon 

07.30. Efter hand ökade kraven och brudparen önskade gärna lördag eller söndag 

samt att de gärna ville ha ceremonin på andra platser. Bröllopet ägde ofta rum i 

hemmet i samband med ett annat kalas t ex födelsedagskalas. Många uppdrag skedde 

på olika platser. Brunnsparken blev ett populärt ställe, vid vattnet eller i Japanska 

trädgården. Vigslar hade jag på många platser som tex Tjärö, Eriksberg, Karlsnäs, 

Eringsboda med flera. I början var det bara brudparet och två vittnen, egna eller några 

från kommunkansliet. Efter hand blev det större och större. På Eriksberg kom t ex 

bruden i båt och alla gästerna var samlade vid utsiktsplatsen där det även spelades 

musik. Ja det finns många olika minnen. 

 

 

 

 



 Ronnebyån 
 

Den vigsel som utmärker sig och som jag aldrig glömmer ägde rum en fredag kl 

11.00 på Stadshuset. Det var ett par från Malmö som önskade vigas här. De hade ett 

par från Ronneby som vittnen och de hade dessutom en liten pojke på 6 år med sig. 

Jag kom till Stadshuset i god tid för att skriva under vigselformulär och tända ljus och 

sätta blommor i vigselrummet. 

När jag kommer till kommunkansliet möts jag av en civilklädd polis. ”Jag vill prata 

med dig innan du skriver under” sa han. Han meddelade att det fanns civilklädda 

poliser på flera ställen i huset. ”Vi skall anhålla brudgummen och vi vill därför fråga 

bruden om hon vill vigas eller skjuta upp det”. Sällskapet kom och vid förfrågan 

svarade bruden att hon ville vigas i alla fall.  

Vi gick in i vigselrummet. Det var jag, brudparet och deras vittnen. Det finns två 

dörrar till rummet och i varje dörröppning stod två poliser. Ceremonin gick bra men 

alla var ju något dämpade. Efter vigseln sa en av poliserna till brudparet. ”Ni får två 

minuter för att ta adjö av varandra” Vi gick ut och polisen stängde dörrarna men stod 

på pass utanför. Efteråt sattes handklovar på brudgummen och han fick följa med till 

arresten. 

Bruden och den lille pojken grät men gick sedan iväg med sina vittnen. 

Dagen efter kunde man läsa i bland annat Blekinge Läns Tidning, ”En vigsel ägde 

rum på stadshuset i går under bevakning av ett flertal poliser. Brudgummen fick äta 

kommunens mat medan bruden och vittnena åt bröllopslunch på Ronneby Brunn”. 

Nu undrar väl alla vad orsaken till denna uppståndelse var. Som så ofta är det 

tillfälligheter som gör att saker händer. När GunBritt på kansliet skulle skriva ut 

vigselhandlingarna upptäckte hon ett adressfel i papperen från Skatteverket i Malmö. 

När hon ringde för att kontrollera visade det sig att mannen var efterlyst av Interpol 

för mängder av bedrägerier. Han hade sysslat med att stjäla och sälja metall (koppar) i 

mängder. 

En annorlunda vigsel som jag aldrig glömmer. 

Laila 

 

 


