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Populært tv-par vender tilbage til Bornholm 
 
Randi og Niels fra Gift ved Første Blik ønskede i tv-programmet at vende tilbage til 
Bornholm på deres 1-års bryllupsdag. Nu får de rejsen foræret af bornholmerne selv.  
 
789.000 danskere så med, da Randi og Niels fra tv-programmet Gift ved Første Blik i november 
sagde ja til at fortsætte deres ægteskab. Vel at mærke efter at de fem uger tidligere var blevet gift 
uden at have mødt hinanden før. Deres kærlighedshistorie har nu fået et uventet efterspil. 
 
Parrets bryllupsrejse gik til Bornholm, og begge blev så glade for solskinsøen, at de i programmet 
gav udtryk for, at de ville vende retur på deres 1-års bryllupsdag. Den besked gik rent ind hos 
Destination Bornholm og det lokale rederi Færgen, som nu i fællesskab har foræret ægteparret et 
forlænget weekendophold i forbindelse med deres første bryllupsdag. 
 
”Nogle seere undrede sig over, hvorfor Randi og Niels som de eneste skulle på bryllupsrejse i 
Danmark, og derfor var vi virkelig glade for parrets reaktion. De var lettede over kun at skulle 
forholde sig til hinanden i stedet for et nyt land, og fordi de begge er meget fysiske mennesker, var 
de begejstrede for Bornholms mange muligheder inden for aktiv ferie som surfing og havkajak. Vi 
glæder os sammen med parret over, at kærligheden holdt, og vi glæder os ikke mindst til at se 
dem igen,” siger Helle Mogensen, der er presseansvarlig hos Destination Bornholm.  
 
Også parret selv ser frem til gensynet med Bornholm, fordi øen er blevet en del af deres fælles 
historie. 
 
”Bornholm vil altid stå som noget særligt for os, fordi det var her, vores tid sammen startede. Vi 
talte vi ret tidligt om, at det kunne være sjovt at vende tilbage på vores første bryllupsdag, og 
derfor er vi meget glade og også lidt overvældede over, at vi nu har fået opholdet foræret. Det er 
en rigtig dejlig overraskelse,” siger Niels Pold. 
 
Randi Jespersen og Niels Pold blev gift den 23. juni 2015 med hele Danmark som tilskuere. Ni 
måneder senere har parret det så godt, at Randi Jespersen er på vej til at flytte ind i Niels Polds 
hus i Brædstrup mellem Silkeborg og Horsens.  
 
”Jeg er simpelthen så lykkelig over det match, der blev lavet, fordi vi passer så fint sammen. Vi er 
ikke officielt flyttet sammen endnu, men jeg er det meste af tiden hos Niels, og planen er, at jeg 
flytter ind inden længe. Det har været et meget intenst forløb med rigtig meget opmærksomhed, 
men heldigvis er spørgsmålene og genkendelsen begyndt at stilne lidt af nu. Under alle 



   
 
 
     
omstændigheder har det været det hele værd, fordi vi fandt hinanden,” siger Randi Jespersen. 
 
Destination Bornholm og Færgen har foræret parret et forlænget weekendophold inklusiv spa og 
klatrekursus. Dermed er der altså endnu mere fysisk aktivitet at se frem til for ægteparret, der blev 
gift ved første blik.  
 
Billedtekst: Randi Jespersen og Niels Pold blev gift i den bedste sendetid på DR1. Matchet holdt, 
og parret er fortsat sammen. Foto: Jakob Mydtskov. 
 
For yderligere oplysninger kontakt presseansvarlig hos Destination Bornholm Helle Mogensen på  
24 65 70 40 eller hellem@bornholm.info.   
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  
 
 
 
  


