Giftu sig
heima í stofu

BRÚÐKAUP

Kristín Ýr Gunnarsdóttir og
Víglundur Helgason giftu sig
eftir vinnu og voru tvo daga
að skipuleggja brúðkaupið

Siglufjörður eða
Como-vatn?
Guðrún Ingibjörg Þorgeirsdóttir
og Haukur Smári Hlynsson gengu
í það heilaga en þurftu að breyta
plönum vegna veirunnar

LÍFRÆNT OG SMART
Unnur Elfa og Jóhann Skúli féllu hvort fyrir öðru
2015 og gengu í hjónaband á síðasta ári
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Ef erlendir gestir eru í brúðkaupinu
þarf að huga að því að þeir fái sæti við
hliðina á einhverjum sem er snöggur
að þýða fyrir þá. Ef börn eru í brúðkaupinu þá er góð regla að láta barnaforeldra sitja nálægt útgangi svo
barnsgrátur valdi sem minnstri truflun.

Ljósmynd/Kári Sverriss.

„Ástríðan vægðarlaus sem hel“
ífið getur liðið hjá eins og samfelldur vinnudagur. Þess
vegna skiptir máli að halda upp á vörðurnar á lífsleiðinni þótt það kosti kannski peninga og tíma. Giftingar
eru gott dæmi um vörður á leiðinni þar sem vert er að
staldra við. Hvort sem fólk laumast til sýslumanns eða
leigir Laugardalshöllina undir ríkuleg veisluhöld.
Þegar fólk finnur aðra manneskju sem það hrífst af og hefur
ásættanleg grunngildi þá ætti ekki að vera nein fyrirstaða að
ganga í hjónaband. Samt sem áður lifum við í samfélagi þar sem
hjónaband virðist vera stærri ákvörðun en að fjölga sér. Það þykir
ekki fréttnæmt ef fólk eignast þrjú börn með þremur mökum fyrir
þrítugt, en ef fólk tilkynnir brúðkaup þá lendir það undir spurningavagni.
Ég er þeirrar skoðunar að fólk eigi alltaf að ganga í hjónaband
ef því líður þannig að það hlakkar til að koma heim til sín á hverjum degi. Hlakki til að vakna með viðkomandi og deila sínum
hjartans málum. Fólk ætti líka að giftast þegar ástarblossinn er
sterkur – ekki glataður og goslaus.
Það muna flestir eftir Palla sem var einn í heiminum. Munið þið
hvað var leiðinlegt hjá honum? Hann gat gert allt sem var bannað, borðað allt nammið í búðinni og tæmt bankann því hann stóð
opinn. Það gerði lítið fyrir hann því hann gat ekki deilt lystisemdnum lífsins með neinum. Svo varð hann logandi feginn
þegar hann vaknaði og áttaði sig á því að þetta væri allt saman
draumur eða kannski martröð.
Fólk sem finnur hinn hlutann af sér þarf ekki fjör og ferðavinninga. Það þarf ekki kampavín í morgunmat og gullflögur á kvöldin. Það þarf bara návist hvort annars því þá verður allt gott.
Þegar fólk ákveður að giftast skiptir máli að fólk sé til í að gefa
örlítinn afslátt og kunni að gera málamiðlanir. Þess vegna mæli
ég með því að fólk komi sér upp skissubók þar sem það skrifar
niður vonir og þrár, útbúi gestalista, komi með hugmyndir hvað
varðar hjónavígsluna sjálfa, geri kostnaðaráætlun og ákveði í
sameiningu hvernig stóri dagurinn eigi að vera. Hjónaband er
ekki fjandsamleg yfirtaka þar sem annar aðilinn ákveður allt og
hinn hlýðir. Hjónaband á heldur ekki að vera eins og stofufangelsi. Fólk verður að geta sagt upphátt hvað það vill og hvað það
vill ekki. Það þarf að ræða órómantíska hluti eins og hvað eigi að
vera séreign og hvað eigi að vera sameign ef til skilnaðar eða
andláts kæmi.
Hjónaband er ekki alltaf í rósum og eins og segir í Ljóðaljóðunum eftir Salómon þá getur ástríðan verið vægðarlaus sem hel:
„Settu mig sem innsigli á hjarta þitt,
eins og innsigli á arm þinn,
því að ástin er sterk eins og dauðinn
og ástríðan vægðarlaus sem hel;
hún er brennandi bál,
skíðlogandi eldur.
Vatnsflaumur fær ekki slökkt ástina og
stórfljót ekki drekkt henni.“

L

Marta María
Winkel Jónasdóttir

Glötuð stemming með
leiðinlegum sessunaut
Að lenda á borði með leiðinlegu fólki í brúðkaupsveislu getur alveg eyðilagt annars gott
brúðkaup. Brúðhjón ættu því að huga vel að sætaskipan vilji þau að gestirnir skemmti
sér vel og vera óhrædd við að fara óhefðbundnar leiðir þegar raðað er á borðin.
Snæfríður Ingadóttir | sneaja@gmail.com
egar hugað er að sætaskipan í brúðkaupum eru
gestir oftast flokkaðir niður í sæti eftir vinatengslum og fjölskylduböndum en það er ekki
alltaf besta lausnin vilji brúðhjónin að brúðkaupið verði virkilega vel lukkað. Þá getur
jafnvel verið farsælla að horfa á sætaskipan út frá
því að gestirnir skemmti sér sem best í
veislunni. Oft eru fjölskyldur settar
saman á borð þótt vitað sé að fólkið
eigi illa skap saman eða milli þess
séu óuppgerð mál. Slík sætaskipan getur skapað bæði
þrúgandi og eldfimt andrúmsloft og þarf að passa
það. Í stað þess að flokka
gestina á borð eftir fyrirframákveðnum hugmyndum um tengsl mætti
hugsa sætaskipanina út frá
því hverjir myndu skemmta
sér best saman til dæmis út
frá áhugasviði.

setur þá ekki nöfn gesta við sætin í salnum heldur semur
skriflegar lýsingar sem dreift er til gesta þegar þeir koma
í veislusalinn. Dæmigerð slík lýsing gæti t.d. verið: „Sessunautur þinn er hávaxinn karlmaður á fertugsaldri. Hann
var skiptinemi á Ítalíu og heldur með Liverpool“ eða
„Sessunautur þinn er glæsileg kona sem elskar
allt sem er bleikt. Hún á hund og safnar
teskeiðum.“ Gestur sem fær slíka
lýsingu á sessunaut sínum þarf þá
að að ganga um salinn og
spjalla við alla þá sem gætu
komið til greina út frá lýsingunni. Nauðsynlegt er að
gesturinn leggi sig fram í
leiknum því hann veit
ekki hvar hann á að sitja
fyrr en hann finnur
sessunautinn sem er með
upplýsingar um sæti
þeirra beggja. Leikurinn
gefur veislunni skemmtilegt
„kikk-start“ því gestir fá
þarna afsökun til þess að hefja
Það getur verið
Skipt um sæti í miðri veislu
spjall við aðra gesti án þess að
mikill höfuðverkur að
raða niður á borð í
Önnur leið til þess að hrista upp í
þekkja þá. Leikurinn getur tekið
brúðkaupsveislu.
sætaskipulaginu er hreinlega að gera breyttöluverðan tíma, allt eftir því hvað
Góður
matur og vel
ingar í sjálfri veislunni. Það fer þá þannig fram
brúðhjónunum hefur tekist vel til við
skreyttur salur á ekki
að reglulega velur veislustjórinn ákveðna gesti
að búa til góðar lýsingar á gestunum
sjéns í leiðinlega
úti í salnum og hreinlega biður þá um að skipta um
en
tilvalið er fyrir brúðhjónin að nota
sessunauta.
sæti. Best er að slík sætaskipti gerist á milli rétta.
þann tíma fyrir myndatöku. Þá er mikAð fá nýjan aðila á borðið til sín í miðri veislu getur verið
ilvægt fyrir brúðhjónin að klúðra ekki leiknmjög hressandi og hleypt alveg nýju lífi í samræðurnar.
um með því að gefa upp upplýsingar sem gestum gæti þótt
Þetta er líka skemmtilegt ráð til þess að gestirnir kynnist
óþægilegt að aðrir gestir viti um þá, til dæmis upplýsingar
betur. Vilji brúðhjónin hrista gestina enn betur saman fyr- um fyrri fangelsisdóma, gjaldþrot eða sjúkrasögu.
ir brúðkaupið þá er hægt að halda stutt óformlegt boð
Þá má ekki heldur gleyma því að standandi brúðkaup
kvöldið fyrir brúðkaupið. Slíkt boð brýtur ísinn og andinn
leysir allan vanda varðandi sætaskipan og minnkar álagið
verður léttari í sjálfu brúðkaupinu þegar fólk er ekki að
við brúðkaupsundirbúninginn. Standandi brúðkaup getur
hittast í fyrsta sinn.
því verið góð lausn ef sætaskipan virðist óyfirstíganlegt
verkefni fyrir brúðhjónin, til dæmis í tilfellum þar sem
Leitað að sessunaut
mikið er af flóknum tengslum í hópi gesta. Þá lendir engÖnnur aðferð til þess að létta stemninguna á milli gesta
inn á borði með fólki sem honum líkar ekki við. Gestir
og láta þá kynnast betur er að búa til leik úr sætaskipganga frjálsir um salinn og tala við þá sem þeir sjálfir vilja
aninni með því að láta gesti leita að sessunaut sínum. Þetta og geta því ekki kennt leiðinlegum sessunautum um að
krefst töluverðs undirbúnings af hálfu brúðarparsins sem
þeir hafi ekki skemmst sér vel í brúðkaupinu.

Þ

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is, Ásthildur
Hannesdóttir asthildur@mbl.is mm@mbl.is, Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók Sunday
& White Photography

GLÆSILEGAR
GJAFIR FYRIR
BRÚÐHJÓNIN

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ OG VERSLAÐU
Í RÓLEGHEITUM Á VEFVERSLUN OKKAR

Verð birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

MIKIÐ ÚRVAL AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF
RÚMFÖTUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

KYNNTU ÞÉR VINSÆLA
GJAFABRÉFIÐ OKKAR
UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU *
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233 | BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150 | OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornaﬁrði og Bara snilld, Egilsstaðir

4 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 22. APRÍL 2022

Einar Örn á brúðkaupsdaginn ásamt föður sínum Einari
Friðriki sem lést árið 2017.

Týndi giftingarhringurinn
Það getur verið sárt að týna hlutum sem hafa tilfinningalegt
gildi. Einar Örn Einarsson þekkir tilfinninguna af eigin raun
en hann týndi giftingarhringnum sínum fyrir ári, aðeins
nokkrum vikum fyrir 10 ára brúðkaupsafmælið.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

É

g varð algjörlega miður mín og fékk
vægt taugaáfall. Þetta var mjög
óþægileg tilfinning,“ segir Einar
Örn um augnablikið þegar hann áttaði sig á því að hann hafði týnt giftingarhringnum sem hann hafði borið upp á
dag í næstum 10 ár. „Ég hafði borið þennan
hring síðan við Margrét Rós giftum okkur og
nánast aldrei tekið hann af mér fyrir utan þegar ég fór á lyftingaæfingar, og alltaf þegar ég
tók hann af mér leið mér hálffurðulega, segir
Einar Örn, sem hafði verið á tveggja daga
„kite-surf“-námskeiði á Gotlandi í Svíþjóð þegar hann týndi hringnum. „Seinni daginn hefði
ég verið úti á sjó allan daginn en það var mjög
kalt, rok og rigning. Þegar ég var að keyra
heim eftir námskeiðið áttaði ég mig á því að ég
var hringlaus. Hringurinn hafði hreinlega
runnið af í Eystrasaltið án þess að ég tæki eftir
því, enda var ég mjög kaldur á höndunum
þennan dag.“
Daginn eftir fór öll fjölskyldan í fjöruna þar
sem Einar hafði verið og gekk þar um og leitaði að hringnum. „Ég vissi að þetta var alveg
vonlaust en mér leið betur að hafa farið og leitað, ég var þá a.m.k. búinn að láta reyna á það.“
Fékk giftingarhring pabba síns
Einar Örn og eiginkona hans, Margrét

Rós Sigurjónsdóttir, trúlofuðu sig í ágúst
árið 2010 og giftu sig ári síðar hinn 23. júlí.
Trúlofunarhringinn keypti Einar Örn hjá
Orr gullsmiðum, hring úr hvítagulli með sex
demöntum, og ber Margrét Rós hringinn
enn þann dag í dag. Þar sem Margrét var
mjög ánægð með trúlofunarhringinn ákváðu
þau að láta Orr líka smíða giftingarhringana
enda heilluðust þau af gamalli aðferð sem
Orr notar við smíðina en þá eru hringarnir
steyptir í sama mót og síðan brotnir í
Orr smíðaði bæði fyrri og
tvennt.
seinni giftingarhringana. Seinni
Þegar Einar Örn sagði móður
hringarnir eru eins og þeir fyrri
sinni, Ólöfu Októsdóttur, frá
nema aðeins rauðari að lit.
óheppni sinni og týnda
Hringur föðurins var
hringnum kom hún með
úr rósagulli og með
þá hugmynd að Einar
áletruninni Lóla en það var nafn„Pabbi hafði borÖrn fengi giftingið sem hann kallaði alltaf Ólöfu,
ið hringinn sinn í
arhring föður síns heitmóður Einars.
57 ár,“ segir
ins, Einars Friðriks
Einar Örn og
Kristinssonar, og að
bætir við að faðir
hann yrði bræddur
hans hafi þurft að
saman við giftingarsækja um undhring Margrétar. Þannanþágu hjá forsetig fengjust nýir giftingaranum til þess að geta
hringir handa þeim báðum.
kvænst móður hans,
Einar Örn segir að sér hafi
enda var hann aðeins 19
strax litist vel á hugmyndina en
ára þegar þau gengu í hjónafaðir hans lést fjórum áður áður.

Búbblur í brúðkaupið
Það er fátt eins viðeigandi og að skála í búbblum í brúðkaupum. Hér eru þrjár góðar
tegundir sem eiga eftir að renna ljúflega ofan í brúðkaupsgestina.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
Piper-Heidsieck Brut
verð 6.400

Charles Heidsieck Rosé Réserve
verð 8.200

Bailly Lapierre Réserve Brut
verð 2.698

Létt og frískandi kampavín sem
hentar afar vel sem fordrykkur í brúðkaupi. Kampavínið sem er í boði á Óskarsverðlaunahátíðinni í Los Angeles
og á stærstu tennismótum heims, m.a.
Australian Open. Þetta vín var í uppáhaldi hjá Marilyn Monroe sem sagði:
„Ég fer aldrei að sofa öðruvísi en með
dropa af Chanel N°5 og ég vakna aldrei öðruvísi en með glas af PiperHeisieck í hendi.“

Eitt eftirsóttasta rósakampavín í heimi.
Afar fágað og aðgengilegt. Liturinn hátíðlegur og lyftir stemningu í hvaða veislu sem
er. Flöskurnar frá Charles eru einstakar í
laginu og er það sótt í lögun eins kalksteinshellisins sem vínið er látið þroskast í. Hellarnir eru á heimsminjaskrá UNESCO og
voru grafnir út af Rómverjum fyrir 1.700 árum. Allar flöskurnar sem Charles Heidsieck
sendir frá sér hafa verið geymdar í að
minnsta kosti þrjú ár í þessum hellum.

Þetta freyðivín er afar frískandi og gott.
Það er franskt og er framleitt í þorpinu
Bailly. Þetta er nágrannasveit Champagne og þrúgurnar því ekki bara þær
sömu og ræktaðar eru í Champagne (það
er Pinot Noir og Chardonnay) heldur aðstæður allar einnig mjög svipaðar. Þar
sem sama aðferð er notuð við gerð freyðivínsins og kampavíns verður útkoman oft
mjög góð. Þetta vín freyðir fallega og er
tilvalið til að skála í á stóra deginum.

Einar Örn og Margrét giftu sig hinn 23.
júlí 2011. Í fyrrasumar, á 10 ára brúðkaupsafmælinu, settu þau upp nýja
hringa þar sem Einar Örn missti giftingarhringinn sinn í sjóinn þegar hann var
á kite-surf-námskeiði í Eystrasalti.

band og hún tvítug. „Ég hélt að pabbi hefði
verið jarðaður með hringinn en mamma
átti hann enn og mér þótti mjög vænt um
að hún skyldi gefa mér hann og koma með
þessa tillögu.“
Nýir hringar á 10 ára brúðkaupsafmælinu
Þetta gerðist aðeins nokkrum dögum fyrir
tíu ára brúðkaupsafmælið þeirra, en Orr smíðaði nýja hringa í snatri og náðu hjónin að setja
þá upp á 10 ára brúðkaupsafmælinu. „Þetta
var mjög góð lending. Hringarnir eru alveg
eins og gömlu hringarnir nema pabba hringur
var úr rósagulli svo nýju hringarnir eru rauðari en fyrri hringarnir,“ segir Einar Örn,
ánægður með útkomuna.
„Mér finnst fullkomið að hafa hringinn
hans pabba í mínum og hringurinn er góð
minning um hann. Það er líka gaman að
segja frá því að við Margrét Rós trúlofuðum
okkur á sínum tíma á afmælisdegi pabba.
Það var ekki alveg skipulagt en við vorum á
ferðalagi í Róm og trúlofunardagurinn lenti
á afmælisdegi hans, sem gerir tenginguna
enn sterkari.“

NÝTT EAU DE PARFUM
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Ásdís segir að það taki
allt að þrjá mánuði að
sérsauma kjól.

Ásdís Gunnarsdóttir var í
pallíettukjól þegar hún giftist
ástinni sinni árið 2016.

Enda allar með
slör þegar á
hólminn er komið

Að hafa
kjólinn opinn í bakið
er móðins
um þessar
mundir.

Kjólameistarinn Ásdís Gunnarsdóttir
hefur brennandi áhuga á brúðkaupum
og öllu sem þeim fylgir. Hún segir að
íslenskar konur séu hrifnastar af látlausum kjólum þótt ein og ein kjósi
að fara alla leið.
Marta María Winkel Jónasdóttir |
mm@mbl.is
ér finnst flestar íslenskar
konur vera að leita eftir
léttum einföldum kjólum
sem hafa samt „edge“ eða
„wow factor“. Sterk form eru
áberandi og vilja margar leggja áherslu á
bak og ermar,“ segir Ásdís. Spurð út í efnisval þegar kemur að brúðarkjólum segir
hún að Chiffon, grófar blúndur úr fínum
þráðum og enskt net sé afar vinsælt en silki
og satín sé að koma sterkt inn.
Í janúar 2019 ákvað Ásdís að láta draum
sinn rætast þegar hún opnaði verslunina
Loforð. Þar er að finna innflutta brúðarkjóla
en þar er líka hægt að láta sérsauma á sig
kjóla en hún selur líka skartgripi, slör og í
raun allt sem þú vissir ekki að þig bráðvantaði fyrir brúðkaupið. Þegar hún er spurð að
því hvernig þetta kom til segir hún að örlögin hafi leitt hana áfram.
„Ég er kjólameistari og hef unnið lengi við
bæði sérsaum á kjólum og við að selja kjóla.
Ég vann einnig sem förðunarfræðingur en
þá þótti mér alltaf skemmtilegast að gera
brúðarfarðanir. Ég á svo dóttur með fötlun
og verð að geta stýrt tímanum mínum og
verið frekar frjáls. Þá fór ég að hugsa
hvernig rekstur mig langaði að fara út í með
allt þetta að sjónarmiði og þá lá brúðarkjólabransinn einhvern veginn beint við
og þá líka vegna þess að það var gat á markaðnum að mínu mati. Ég elska að fá að vera
lítill partur af þessum magnaða degi í lífi
fólks,“ segir hún.
Ásdís segir að það sé merkilegt með íslenskar konur að engin ætli að vera með slör
þegar hún labbar inn í Loforð en það breytist yfirleitt á leiðinni.

Íslenskar konur eru
hrifnar af brúðarkjólum
með ermum.

M

„Langflestar íslenskar brúðir eru með
slör. Þær hinsvegar halda flestar að þær
ætli hvorki að vera með slör né slóða. En
þegar á hólminn er komið þá enda þær oftar
en ekki með hvort tveggja. Enda eina tækifærið til að bera slíkt,“ segir hún.
Gæti tekið þrjá mánuði
Þegar Ásdís er spurð út í sérsaumaða
brúðarkjóla segir hún að það taki mislangan
tíma að sauma slíkan kjól.
„Tíminn sem það tekur að sérsauma brúðarkjól er mjög misjafn. Við erum að bóka
allt að ár fram í tímann í sérsaum hjá okkur
þar sem við tökum ekki að okkur margar á
hverju ári. Ég mundi segja að ferlið taki að
meðaltali um þrjá mánuði,“ segir hún.
Hvað kostar að láta sérsauma á sig kjól?
„Það getur verið allt frá um 120.000350.000. Verðið getur þó farið enn hærra en
það fer allt eftir vinnu og efniskostnaði.“
Ásdís segir mikilvægt að brúðurin geti
fengið allt sem hún þarf fyrir stóra daginn á
einum stað.
„Við reynum að eiga allt sem brúðurin
gæti mögulega þurft á að halda á brúðkaupsdaginn en þá er kannski vinsælast hjá

okkur stuðningsbuxur undir kjólana, límbrjóstahaldarar og slíkar töfralausnir eru
líka vinsælar og svo hárskraut, skart og
skór.“
Ásdís gekk sjálf í hjónaband 2016 og
klæddist afar fögrum pallíettukjól. Hún

þekkir tilfinninguna því vel og veit að valið á
brúðarkjól getur verið snúið.
„Ég gifti mig í fallegum pallíettukjól sem
var í 1920’s stíl. Það var smá svona charleston-fílingur í honum. Hann var þröngur en
frekar einfaldur þrátt fyrir pallíetturnar.“

Fullkomið framhald
á stóra deginum
Slökun, matarupplifun og gisting á hóteli. Eftir stóra daginn
bíða augnablik sem ylja í Bláa Lóninu. Kynntu þér allt sem Bláa
Lónið hefur upp á að bjóða og veldu hvað hentar þér og þínum.

bluelagoon.is
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Það tók Vigdísi Mi
konditor um tvo tíma
að baka þessa fallegu kransaköku.

Fyrsta stóra
kransakakan
var eins og
skakki turninn í Pisa

Kakan er
skreytt með
ferskum blómum og hvítu
súkkulaði.

Vigdís Mi Diem konditor mælir með því að gera
fallega kransaköku fyrir brúðkaupsveisluna og skreyta
hana eins og listaverk.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

egar talað er við Vigdísi Mi Diem
um kökur má heyra að hún hefur
mikinn áhuga á faginu sínu sem
hún lærði í Danmörku á sínum
tíma. Hún er einnig með meistarapróf sem bakari og starfar nú á Reykjavík Edition þar sem hæfileikarnir fá að njóta
sín. Á sínum tíma, þegar hún var að læra,
vann hún meðfram námi í Sandholtsbakaríi
sem er þekkt fyrir fallegar kökur.
„Áhugi minn á mat og bakstri kviknaði
þegar ég fylgdist með mömmu elda þegar ég
var yngri.
Áhuginn minnkaði ekki þegar ég fékk viðbrögð við því sem ég gerði, en allir voru
mjög ánægðir og ég man enn þá tilfinninguna sem það hafði í för með sér.
Ástæðan fyrir því að mér finnst gaman að
baka er að við bakstur slaka ég á. Eins
þykja mér kökur mjög fallegar og er á þeirri

Þ

Kransakaka er sígild
kaka sem margir
kunna að meta.

skoðun að hver eftirréttur og kaka sé eins
konar listaverk.“
Kransakökuna tekur sinn tíma að gera ef
hún á að vera falleg
Kransakökur eru mjög vinsælar kökur í
veislum landsmanna, ekki síst í brúðkaupum, en það er ákveðin færni sem þarf í
að gera fallega köku sem trónir eins og listaverk á miðju veisluborðinu í brúðkaupum.
„Uppskriftin sem ég notast við er einföld,
en það þarf að vanda vinnubrögðin við gerð
kransaköku og hún tekur sinn tíma ef hún á
að vera falleg.“
Vigdís segir að það ríki ákveðin tíska þegar kökur eru annars vegar.
„Undanfarin ár hefur verið mikið af dripkökum og naked-kökum, en kökur eru nú að
verða einfaldari. Stundum er einnig boðið
upp á minni kökur fyrir gestina á meðan

brúðhjónin skera skrautköku sem tekin er
ljósmynd af.“
Vigdís bakaði tíu manna kransaköku fyrir
Brúðkaupsblað Morgunblaðsins.
„Þetta er bara gamla góða kransakakan
sem allir þekkja, en ég breytti skrautinu á
henni til að gera hana brúðkaupslegri. Kakan er skreytt með ferskum blómum og hvítu
súkkulaði.“
Vigdís var í tvo klukkutíma að gera kökuna en hún gerði deigið daginn áður.
Notar gjarnan hallamál núna
Þegar Vigdís giftir sig verður hún væntanlega með kransaköku svipaða þeirri sem
hún gerði.

Kransakakan sem Vigdís Mi
gerði fyrir brúðkaupsblað Morgunblaðsins er fyrir tíu manns.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Kransakakan verður ekki aðalkakan, en
ég mun líklegast hafa hana svona og blanda
eilítið af pastellitum í bland við hvítu blómin.“
Vigdís hefur verið dugleg í gegnum árin
að gera kökur fyrir bæði viðskiptavini en
einnig fjölskylduna og vini.
„Ég gerði eitt sinn 50 manna kransaköku fyrir fermingu hjá frænku minni
þegar ég var nemi og hafði ég aldrei
gert svona stóra kransaköku áður. Ég
bakaði hana og allt gekk vel þar til komið var að síðasta hringnum. Þá varð kakan rammskökk hjá mér og leit meira út
eins og skakki turninn í Pisa en eitthvað
annað. Meistarinn minn kom mér til bjargar
þá og kakan reddaðist á endanum. Eftir
þetta hef ég stundum verið með hallamál til
að passa að kakan sé alveg þráðbein. Ég
mæli með að taka nokkur skref aftur á bak
og athuga hvort kakan sé ekki bein allan
hringinn, áður en maður heldur áfram með
hana.“
Brúðhjónin ættu að bjóða upp á sinn
smekk í kökum
Hverju mælirðu með fyrir þá sem eru að
halda brúðkaup á þessu ári?
„Ég mæli bara með því að fólk sé óhrætt
við að fara út fyrir rammann. Kökur þurfa
ekki alltaf að vera hvítar og svo vil ég hvetja
brúðhjón til að velja sína uppáhaldsköku og
leyfa gestum að smakka á henni, í stað þess
að setja sig um of í spor gesta og velja eftir
því. Það finnst öllum gaman að prófa eitthvað nýtt, sem getur aðlagað smekk fólks á
kökum mikið.“

Er til fallegri gjöf
en öryggi?
Það er einstaklega fallegt að gefa vel hannaðar öryggisvörur sem passa fyrir
heimilið og fjölskylduna á merkum viðburðum í líﬁ fólks. Gefðu gjöf sem endist
og sýnir umhyggju.
Fáðu innblástur að góðri gjöf á vis.is og látum öryggið passa.
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Hvers vegna ætti fólk að gera kaupmála?
Gifting er ekki bara ástarhátíð því hún snýst líka um erfðarétt
og önnur praktísk mál. Berglind Svavarsdóttir, lögmaður á
Lögfræðistofu Reykjavíkur, segir að það færist í vöxt að fólk
geri kaupmála og erfðaskrár – sérstaklega ef fólk á börn úr
fyrri samböndum. En hvers vegna skiptir máli að gera það?

Berglind Svavarsdóttir
lögmaður á Lögfræðistofu Reykjavíkur.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
erglind segir að nútímafólk sé mun meðvitaðra um réttindi sín og vilji
almennt hafa hlutina á hreinu.
„Sem betur fer er fólk orðið mun meðvitaðra í dag um sín réttindi
og hvað þurfi að gera til að gæta að þeim réttindum svo sem með
kaup mála eða erfðaskrá. Það fer alveg eftir aðstæðum hjónaefna
hverju sinni hvort þau ættu að huga að því að gera kaupmála. Sérstaklega þyrfti
þó að gæta þess þegar fólk á börn úr fyrri samböndum eða á eignir fyrir. Þegar
fólk gengur í hjónaband verða eignir þess hjúskapareignir nema þær séu sérstaklega gerðar að séreignum. Munurinn á þessu tvennu er að hjúskapareignir
koma almennt til helmingaskipta milli hjóna við skilnað eða andlát en hvor aðili
heldur sínum séreignum. Í þeim tilfellum sem aðilar eiga eignir sem þeir vilja
halda sem séreign utan hjúskapareignar og þegar bæði eða annar hvor aðilinn á í
vændum umtalsverðan arf þá getur verið skynsamlegt að gera kaupmála,“ segir
Berglind.
Hún segir að strangar kröfur séu gerðar til forms kaupmála en gildisskilyrði er
að skrá kaupmálann hjá sýslumanni.
„Ef kaupmálinn varðar fasteign, skip eða loftfar þá þarf að þinglýsa honum á
viðkomandi eign. Það er hægt að gera kaupmála hvenær sem er meðan hjónaband varir og það er líka hægt að breyta honum, fella hann niður, tímabinda eða
skilyrða hann. Þá geta hjón enn fremur ákveðið í kaupmála að eign skuli vera
séreign meðan bæði eru á lífi en hlíta reglum um hjúskapareign að öðru hvoru
látnu,“ segir hún.
Þegar Berglind er spurð að því hvort það skipti máli að gera erfðaskrá þá segir hún að það geti verið gagnlegt að gera erfðaskrá ef fólk á börn úr öðrum samböndum.
„Þegar maki fellur frá í hjónabandi þá hefur eftirlifandi maki rétt til setu í
óskiptu búi með börnum beggja séu þau fyrir hendi.
Ef þau eiga börn frá fyrra sambandi þá getur verið skynsamlegt að taka fram í
erfðaskrá að eftirlifandi maki hafi rétt til setu í óskiptu búi en annars þarf hann
að fá samþykki stjúpbarna.“

B

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Tímalína fyrir brúðakaup
húðmeðferðir og umhirða

6-8

MÁNUÐUM FYRIR
STÓRA DAGINN
Fá tíma í ráðgjöf og setja upp
einstaklingsmiðaða áætlun
Byrja að nota virk efni eins og retinól, ef
þú gerir það ekki nú þegar

1-3

Fara í stærri meðferðir ef þarf, t.d.
húðþéttingu eða laser
Ef þú ætlar að byrja að nota húðvörur sem þú
hefur ekki notað áður, t.d. ávaxtasýrur,
andoxunarefni og slíkt, þá er þetta tíminn til að
prófa sig áfram með þessar vörur og sjá hvort
þær henti þinni húð

1

VIKU FYRIR
DAGINN

STÓRA

Hætta að nota retinól og önnur virk efni
sem geta ert húðina
Nota einungis rakagefandi krem og
serum

MÁNUÐUM FYRIR
STÓRA DAGINN
Koma í síðustu toxin/fylliefnameðferð fyrir
stóra daginn
Fara í meðferðir sem auka ljóma
húðarinnar og jafna áferð, t.d. Aquagold,
Hydrafacial eða ávaxtasýrur
Halda áfram þinni húðrútínu heima með
retinólum, ávaxtasýrum,
andoxunarefnum o.s.frv.

VEFVERSLUN

hjahrafnhildi.is
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Giftu sig á afmælisdegi
einkadótturinnar
Anna H. Johannessen mannauðsstjóri 1912 og Hákon Ívar
Ólafsson sérfræðingur hjá
Kviku banka giftu sig á eins
árs afmæli dóttur sinnar, Matthildar Míu, í september 2021.
Hjónin eru hógvær og vildu
hafa giftinguna látlausa og í
sínum anda. Móðursystir
Önnu saumaði á hana kjólinn
og bakaði brúðartertuna.

Anna og Hákon ákváðu með
fjögurra vikna fyrirvara að gifta
sig. Hér eru þau fyrir framan
Dómkirkjuna ásamt dóttur sinni
og brúðkaupsgestum.

Marta María Winkel Jónasdóttir |
mm@mbl.is
nna og Hákon hnutu hvort um
annað í miðbæ Reykjavíkur árið
2016 og vissu strax að þau vildu
verja lífinu saman.
„Við kynntumst niðri í bæ eins
og svo margir aðrir. Það er skemmtilegt að
segja frá því að röð tilviljana varð til þess
en besta vinkona mín dró mig, í fyllstu
merkingu þeirra orða, á djammið þar sem
Hákon var staddur. Fáir myndu segja að við
værum þekkt fyrir að vera miklir djammarar,“ segir Anna og hlær. Þau voru búin að
vera kærustupar í um fimm ár þegar þau
gengu í hjónaband 5. september síðastliðinn.
Þegar Anna er spurð út í brúðkaupsdaginn þeirra Hákonar segir hún að dagurinn
hafi verið yndislegur í alla staði.
„Dagurinn var nákvæmlega eins og við
vildum hafa hann en við giftum okkur á
sunnudegi. Við vorum með dagsbrúðkaup í
Dómkirkjunni í Reykjavík þar sem tónlist
og söngur GDRN setti fallegan og rómantískan svip á athöfnina.
Við höfðum verið að spá og spekúlera með
veitingar og höfðum skoðað alls konar mismunandi útfærslur af veitingum – allt frá
því að vera með sitjandi borðhald yfir í
snittur – en þá datt okkur í hug að fá
Tommaborgara á staðinn til að grilla ofan í
fólkið. Það sem gerði daginn svo skemmtilegan var að okkur leið vel með að hafa
veisluna á þann hátt að hún lýsti okkur sem
hjónum, þ.e. frekar hógværa. Við skelltum
okkur því á Tommaborgarana og vorum svo
með gos og bjór í gleri og heimagerða brúðkaupstertu sem móðursystir mín, Ragna
Ingimundardóttir, bakaði handa okkur. Við
héldum veisluna í safnaðarheimili Dómkirkjunnar og salurinn þar er svo skemmtilega
gamaldags og með fallegum gluggum og
ljósgulum veggjum þannig að við þurftum
lítið að skreyta hann nema með blómum og
kertum,“ segir Anna.

A

Trúlofun á Kúbu
Anna og Hákon trúlofuðu sig á Kúbu í
janúar 2019. Planið var að ganga í hjónaband í júlí 2020 en þá tók lífið völdin.
„Ég varð svo ólétt að Matthildi Míu og
átti von á mér í ágúst það ár og að sjálfsögðu var Covid líka að stríða okkur. Við
tókum það samt ekkert inn á okkur að þurfa
að fresta brúðkaupinu og ákváðum að stefna
á sumarið á eftir. Við fundum fyrir því að
áherslurnar höfðu breyst hjá okkur eftir að
við eignuðumst dóttur okkar og að við vildum hafa brúðkaupið fámennara en við höfðum gert ráð fyrir í upphafi. Samhliða þessum pælingum ætluðum við alltaf að hafa
skírnarathöfn fyrir dóttur okkar en hún
hafði verið nefnd fljótlega eftir fæðingu þar
sem ekki var hægt að halda skírnina vegna
Covid. Okkur fannst tilvalið að skíra hana á
eins árs afmælisdaginn og höfðum bókað
Dómkirkjuna og safnaðarheimili Dómkirkjunnar fyrir skírnina og afmælið hennar og
síðan hugsuðum við hvort það væri ekki fallegt að gifta okkur sama dag. Í upphafi
fannst mér eins og það ætti að vera miklu
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Ljósmyndir/Katrín Lilja Ólafsdóttir

Birt með fyrirvara um myndabrengl, verð- og prentvillur. Vöruúrval og vöruframboð getur verið breytilegt milli verslana.
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1 – Sonos One Gen 2 hátalari – 39.995 kr. | 2 – Xiaomi Roborock S6 MaxV ryksuguvélmenni – 124.995 kr. | 3 – Sage Barista Express Espressóvél – 119.995 kr.
4 – Aarke Carbonator III kolsýrutæki – 29.995 kr. | 5 – KitchenAid Artisan hrærivél 175 – 97.995 kr. | 6 – Samsung The Frame 32” QLED sjónvarp – 99.995 kr.
7 – Ninja Foodi tvöfaldur loftsteikingarpottur – 37.995 kr. | 8 – Philips Steam & Go Plus gufubursti – 16.995 kr. | 9 – Coravin Model Three vínvörslusett – 39.995 kr.
10 – Temptech Sommelier vínkælir – 134.995 kr. | 11 – Ninja Foodi Zerostick 28cm panna – 9.995 kr. | 12 – Vitamix Ascent A2300 blandari – 99.995 kr.
13 – Flowlife Flowfeet fótanuddtæki – 35.995 kr. | 14 – Ooni Koda 12” gas pizzaofn – 56.995 kr.

ELKO ehf. | Lindum - Skeifunni - Granda - Akureyri - Flugstöð | 544 4000 | elko@elko.is
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Anna greiddi sér sjálf fyrir giftingardaginn sinn. Gamlir flugfreyjutaktar komu í góðar þarfir
þegar hárgreiðsludaman forfallaðist vegna veirunnar.

Mæðgurnar Anna H. Johannessen
og Matthildur Mía Hákonardóttir.

meira umstang í kringum brúðkaupið og að
það þyrfti að skipuleggja það í langan tíma
eins og í bíómyndunum en svo fór það þannig að við sendum kirkjunni bara tölvupóst
og báðum um að bæta brúðkaupi við
skírnina með fjögurra vikna fyrirvara. Það
var að sjálfsögðu ekkert mál þar sem við
vorum þegar með kirkjuna bókaða. Brúðkaupið var búið að vera lengi á dagskrá en
síðan tókum við ákvörðun um það með fjögurra vikna fyrirvara,“ segir hún.
Voruð þið sammála um hvernig þið vilduð
hafa stóra daginn?
„Já, við höfum verið á sömu blaðsíðu með
það frá upphafi og höfum farið í gegnum
breyttar áherslur saman þannig að það var
mjög auðvelt fyrir okkur að skipuleggja
brúðkaupið í sameiningu,“ segir Anna.
Ragna kemur til bjargar!
Anna gifti sig í fallegum blúndukjól sem
Ragna Ingimundardóttir móðursystir hennar saumaði á hana. Ragna er listamaður í
höndunum og eftir að þær frænkur lögðu á
ráðin þurfti Anna bara að máta kjólinn
tvisvar.
„Sumarið eftir að við trúlofuðum okkur
var móðursystir mín Ragna stödd í Svíþjóð
og sendi mér sms með myndum af efni í
kjólinn. Hún er leirlistakona og það vill svo
skemmtilega til að hún er líka klæðskeri,
sem kom sér vel fyrir mig. Hún hafði fundið
blúndu í eldgömlum viðarskáp í gamalli
verslun þarna í Svíþjóð. Það var mjög mikil
dulúð yfir því öllu saman og einhvern veginn vissi hún nákvæmlega hvað ég vildi án
þess að ég hafi sjálf getað útskýrt það. Síðan hringi ég í hana í byrjun ágúst 2021 og
segi henni að við séum búin að ákveða að
brúðkaupið verði þarna fjórum vikum
seinna. Eftir það náði hún að töfra fram
brúðarkjólinn á mettíma og ég fór held ég
tvisvar sinnum í mátun til hennar. Ótrúlegt
hvernig hún fór að þessu á svona stuttum
tíma ásamt því að baka brúðartertuna okkar, en kjóllinn var fullkominn að mínu
mati,“ segir Anna.
Gamlir flugfreyjutaktar komu til bjargar!
Förðunarmeistarinn Natalie Hamzehpour
farðaði Önnu fyrir stóra daginn en hún
greiddi sér sjálf.
„Ég er svo heppin að vinna með einum
færasta förðunarfræðingi Íslands, Natalie
Hamzehpour, sem farðaði mig á stóra deginum. Það er alveg merkilegt hvernig hún
náði með sínum töfrum að umbreyta mér úr
þreyttri vinnandi móður ungs barns í hressa
brúður. Ég hafði pantað prufugreiðslu hjá
hárgreiðslukonu en hún endaði á því að fá
Covid áður en ég komst í prufu. Þá kom sér
vel að ég er fyrrverandi flugfreyja og luma
því á einni góðri „go-to“-greiðslu þannig að
ég sá bara sjálf um greiðsluna á brúðkaupsdaginn. Það var ósköp þægilegt því ég vildi
hafa greiðsluna þannig að hún endurspeglaði mig sem best.“
Hvað stóð upp úr á stóra deginum þegar
þú hugsar til baka?
„Við náðum að njóta dagsins svo vel með
litlunni okkar og það var ekkert stress. Allt
gekk smurt fyrir sig en við eigum ótrúlega
góða að sem sáu um bæði okkur og allt sem
sneri að veislunni. Þetta fannst okkur mikilvægast; að sníða daginn eftir okkar höfði
og fyrir okkur.“

Ragna Ingimundardóttir
móðursystir Önnu saumaði kjólinn á hana.

Hvers vegna finnst þér skipta máli að
vera í hjónabandi?
„Fyrir utan þetta praktíska upp á réttindi
og annað að gera þá finnst okkur þetta falleg hefð, bæði til að sýna og tjá ást okkar
sem og skuldbindingu gagnvart hvort öðru í
gegnum lífið,“ segir Anna.
Breyttist sambandið við að ganga í hjónaband?
„Ég myndi ekki segja það. Frá því að við
byrjuðum saman hefur fólk minnst á sterkan hjónasvip hjá okkur. Hann kom löngu
áður en við settum upp hringana,“ segir
Anna og brosir.
Ef þú ættir að gefa verðandi brúðhjónum
eitt ráð, hvert væri það?
„Ekki setja of mikla pressu á daginn ykkar. Njótið þess að vera að gifta ykkur, hafið
daginn fyrir ykkur og alveg eins og þið viljið hafa hann. Þið eruð ekki að gera þetta
fyrir neina aðra.“

LASH CLASH
EXTREME VOLUME
MASCARA
+200% VOLUME*. A CLASH OF MASSIVE VOLUME
AND OVERNOIR COUTURE BLACK FINISH.

*Up to.
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Voru í tvo
daga að
skipuleggja
giftinguna
Kristín Ýr Gunnarsdóttir almannatengill hjá Aton.JL og Víglundur Helgason smiður gengu í
heilagt hjónaband á dögunum.
Þau voru í tvo daga að skipuleggja giftinguna og fengu Björgu
Magnúsdóttur athafnastjóra hjá
Siðmennt og sjónvarpsstjörnu til
að gefa sig saman eftir vinnu á
venjulegum fimmtudegi í mars.
Marta María Winkel Jónasdóttir |
mm@mbl.is
egar Kristín Ýr er spurð hvað þau
Víglundur séu búin að vera lengi
saman segir hún að þau hafi hnotið
hvort um annað í miðri kórónuveiru
og notað tæknina til að finna ástina.
Töfraforritið Tinder leiddi þau saman en eftir
þrjú stefnumót vissu þau bæði að þau vildu
verja meiri tíma saman.
„Eins og mögulega flestir sem kynntust á
tímum Covid þá var það á Tinder. Við stöldruðum þó stutt við þar í spjalli og hittumst,“
segir Kristín Ýr. Þegar hún er spurð að því
hvort hún hafi vitað strax að hann væri sá rétti
segir hún svo vera.
„Við vorum fljót að finna að okkur leið mjög
vel í návist hvort annars, fyrstu vikuna hentum
við í þrjú stefnumót og boltinn fór að rúlla. Ég
fann það mjög fljótt að ég myndi eiga auðvelt
með að tengjast honum. Svo í raun eftir
stefnumót þrjú vissi ég að mig langaði að
kynnast honum enn betur og finna út úr þessu
fullorðinslífi með honum og út frá því óx ástin,“
segir Kristín Ýr en parið er búið að vera saman í eitt og hálft ár.

Þ

Ætluðu til sýslumanns
Þegar hún er spurð út í brúðkaupsundirbúning kemur í ljós að giftingin var í raun skipulögð á tveimur dögum.
„Við ætluðum bara að fara tvö til sýslumanns en ein vinkona mín sagði svo: „Leyfiði
okkur allavega að vera aðeins með!“ Úr varð
að við ákváðum að fara þá leið að fá Björgu
Magnúsdóttur frá Siðmennt bara í heimsókn
til okkar og halda stutta athöfn á fimmtudagskvöldi með örfáum vinum,“ segir hún.

Kristín Ýr Gunnarsdóttir og
Víglundur Helgason giftu
sig heima í stofu.

Sameiginleg ákvörðun
Bað hann þín sérstaklega eða ákváðuð þið í
sameiningu að ganga í hjónaband?
„Þegar fólk er að byrja saman og púsla sér
saman í fullorðinslífinu þá nálgast maður sambandið og ástina öðruvísi en kannski í kringum
tvítugt. Þá á ég við ef fólk er búið að eignast
börnin sín, jafnvel gifta sig áður og allt það.
Á þrítugsaldrinum ertu kannski að huga
meira að barneignum, koma undir þig fótunum
og þroskast saman inn í fullorðinsárin. Í
fullorðinslífinu hugsar maður hlutina öðruvísi.
Þá koma allir með sín börn og eignir inn í sambandið. Búið að móta alls kyns og þá er umræðan meira um erfðarétt og að búa til öryggið gagnvart hvort öðru. Hljómar kannski
órómantískt, en er samt raunveruleikinn í öllu
sínu veldi,“ segir Kristin Ýr.
Hún segir að giftingin hafi fyrst borið á
góma um jólin.
„Svo bara með mjög stuttum fyrirvara tókum við þessa ákvörðun saman. Í ár er hún dálítið af praktískum toga, því við erum að kaupa
nýtt hús saman, viljum tryggja börnin okkar
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Kristín Ýr ætlaði ekki að gera neitt úr
brúðkaupinu en þegar vinir hennar fréttu
þetta neyddist hún til að kaup sér kjól.

Björg Magnúsdóttir athafnastjóri hjá Siðmennt og
sjónvarpsstjarna gaf
brúðhjónin saman.

icelandair.is
Ástin blómstrar með
gjafabréfi frá okkur

Viltu gefa nýbökuðum hjónum rómantíska ferð í brúðkaupsgjöf?
Gjafabréfin okkar má nota til að ferðast til meira en 40 áfangastaða.
Hvernig hljómar leikhúsferð til New York, lautarferð við Eiffelturninn
í París eða ströndin á Tenerife? Þeirra er valið.
Gefðu nýgiftum hjónum gjafabréf út – það er málið.
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Veitingarnar voru einstaklega
fallegar eins og sést.

og okkur í lagalegum skilningi. Á næsta ári
verður svo ástarveislan þar sem vonandi allt
okkar fólk kemur saman og fagnar ástinni með
okkur í nýja húsinu. Það er líka smá ópraktískt
að kaupa hús og ætla að halda stóra veislu á
sama tíma.“
Fór út á horn og keypti kjól
Var ekkert erfitt að skipuleggja þetta?
„Nei, því skipulagið var mjög lítið. Ég stökk og
keypti mér kjól í búðinni á horninu hjá okkur.
Hún heitir Gatsby og ég fann jakkakjól þar sem
er mjög fallegur og látlaus. Ég átti fína glimmerskó sem ég notaði við kjólinn og var í undirkjól
undir með fallegri blúndu. Hann er úr Maiu.
Hann keypti sér jakka og við vorum búin að velja
hringa frá OrraFinn. Við sátum svo í bílnum fyrir
utan OrraFinn og Víglundur sagði: „Eigum við
að láta skrifa eitthvað inn í hringana?“ Ég hló og
sagði: „Já, gerir fólk það ekki svona almennt?“
Og þarna fyrir utan ákváðum við orðin. Svo hlógum við mikið. Því þannig erum við dálítið. Við erum ekkert að taka hlutina of hátíðlega. Þeir bara
eru eins og þeir eru og við tökumst á við það. Ég
greiddi mér sjálf, málaði mig sjálf og fékk lánað
hálsmen hjá vinkonu minni.
Vinkonum mínum fannst ég heldur slök í
þessu svo þær mættu með blóm, einn borða til
að skreyta með og geggjaðan ostabakka. Þar
með var allt tilbúið.“
Mættu í vinnuna eins og ekkert væri
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
„Við mættum bæði í vinnuna okkar bara
eins og aðra fimmtudaga. Hættum svo örlítið
fyrr þennan dag og vorum bæði komin heim
um 16.00. Ég græjaði mig í rólegheitum og svo
komu vinir okkar um 19.00 til okkar. Þetta var
allt eins rólegt og látlaust og hægt var. En
dásamlegt og alveg í okkar anda. Enda átti
þetta bara að vera sýslumannsrólegheit.
Björg gaf okkur saman með því að halda örstutta ræðu. Við skrifuðum undir pappíra. Sem
ég reyndar átti að vera búin að gera, en ég er
stundum örlítið utan við mig. Svo það var mikið hlegið að því þegar við settumst niður til að
fylla út skjölin. Sem Björg svo hentist með til
sýslumanns.“
Hvers vegna finnst þér skipta máli að vera í
hjónabandi?

Kristín Ýr fann brúðarkjólinn í
næstu götu við heimili þeirra enda
er allt innan seilingar í Hafnarfirði.

Kristín Ýr og Víglundur
hnutu hvort um annað á
Tinder og eru nú hjón.

„Ég held að hjónaband sé alltaf mikilvægt
á einn eða annan hátt. Það fer auðvitað eftir
því hvaða væntingar fólk ber. Fyrir mér er
hjónaband með Víglundi mikilvægt fyrir öryggi okkar og líka staðfestu. Með þessu erum við að ákveða að standa saman og finna
út úr framtíðinni og umgjörðinni okkar saman. Við Íslendingar erum nefnilega smá
áhugaverð með það að okkur þykir eðlilegra
að fólk eignist barn saman en gifti sig. Ef við
hefðum ætlað að eignast barn saman þá
þætti fáum óeðlilegt að eftir eitt og hálft ár
væri ég orðin ólétt. Af því ég er komin á
þann aldur. Hjónaband hins vegar er eitthvað sem samfélaginu þykir fólk eiga að
taka sér töluvert lengri tíma í að ákveða eða
melta. Því það er svo stór skuldbinding. Ég
sé þetta smá öfugt.
Fyrir mér er hjónaband dálítið formlegt atriði en fyrir öðrum er það kannski meira rómantískt. Enginn byrjar með neinum til að
hætta með honum og enginn giftist neinum til
að skilja. Hjónabandið er hluti af vegferðinni í
að samtvinna þig og annan einstakling til að
skila skattskýrslunni inn saman,“ segir Kristín
Ýr og hlær og bætir við:
„Ég held að hjónaband sé mikilvægt á svo
margan hátt. Það er mikilvægt skref til að innsigla ástina og staðfesta að halda áfram að
dansa saman í gegnum lífið þótt það séu þyrnar á leiðinni. Mikilvægast er að þitt hjónaband
sé á þínum forsendum fyrir þig. Það er fallegasta frelsið í þessu öllu.“

D I M M . I S

Þú ﬁnnur fallegar brúðargjaﬁr hjá okkur
Brúðhjón sem gera gjafalista hjá okkur fá gjafabréf að verðmæti
15% þess sem selst af listanum. Hægt er að útbúa listann á dimm.is
eða í verslun okkar. Við tökum vel á móti ykkur og aðstoðum við valið.
www.dimm.is | Ármúli 44 | sími 519 4251

*12 vikna rannsókn með reglulegri notkun. Sjálfsmat, 34 konur, 2018.
**Á 8 vikum minnkuðu litablettir um allt að 50%. Einstakar niðurstöður geta verið mismunandi.
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Buðu upp á lífrænt ræktað í
draumabrúðkaupinu í Vallanesi
Lögfræðingarnir Unnur Elfa og
Jóhann Skúli giftu sig í rómantísku sveitabrúðkaupi í Vallanesi
í ágúst í fyrra. Boðið var upp á lífrænt fæði og frábæra skemmtun í huggulegu umhverfi þar
sem allir skemmtu sér vel.

Hjónin kynntust í lagadeild
Háskóla Íslands þar sem
þau bæði lærðu fag sitt.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
nnur Elfa Hallsteinsdóttir, lögfræðingur hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, giftist eiginmanni sínum, Jóhanni Skúla
Jónssyni, lögfræðingi hjá Hugverkastofunni, þann 7. ágúst í fyrra.
Þótt þau séu bæði fædd og uppalin í
Reykjavík, völdu þau að halda
brúðkaupið í Vallanesi á Fljótsdalshéraði.
Veðrið lék við bæði brúðhjónin og gestina, og allir
skemmtu sér konunglega,
enda var ekkert til sparað
þegar kom að brúðkaupinu.
„Við vildum gifta okkur í
ágúst og þá rétt eftir verslunarmannahelgina, þar sem þá
er farið að dimma en samt enn
þá heitt í veðri,“ segir brúðguminn
sem margir hafa vafalaust heyrt spá í
áhugamál sitt, í hlaðvarpinu Draumaliðið og Svona var suamrið, sem fjallar um
flest það sem viðkemur íslenskri nútímaknattspyrnu.

U

Börnin tóku
virkan þátt í
athöfninni í
kirkjunni.

Kynntust í lagadeild Háskóla Íslands
Hjónin kynntust þó ekki á fótboltaleik heldur í tíma í lagadeild Háskóla Íslands.
„Við kynntumst árið 2015 og svo leið
tíminn og nú eigum við tvö yndisleg börn
saman. Verandi lögfræðingar vildum við
innsigla ástina með hjónabandi,“ segja þau og
bæta við að þeim hafi ekki síður þótt mikilvægt
að halda veislu og hóa til sem flestra úr fjölskyldunni og vinahópunum.
„Það var reyndar ekki svo auðvelt því á þessum tíma voru fjöldatakmarkanir vegna kórónuveirunnar sem við þurftum að fara eftir. Við
náðum þó að hóa saman 150 manns og að gera
sem mest úr því sem sveitin hafði upp á að bjóða
á þessum árstíma,“ segir Unnur Elfa og heldur
áfram að útskýra af hverju sveitabrúðkaup varð
fyrir valinu. „Við vildum halda sveitabrúðkaup
hinum megin á landinu, en það er systir mín,
hún Eygló Björk Ólafsdóttir, og maðurinn
hennar, Eymundur Magnússon, sem reka býlið
Vallanes, þar sem finna má lífræna ræktun í
sveitinni, veitingahús og fleira. Við ákváðum að
halda veisluna hjá þeim, en þau giftu sig á
staðnum fyrir rúmum tíu árum, sem var svo
dásamlegt að við vildum gera eitthvað svipað.
Á staðnum er kirkja sem er rómantísk og falleg og þar sem við vorum mikið í sveitinni árið
áður vegna kórónuveirunnar og takmarkana á
ferðalögum til útlanda, þá ákváðum við að slá til
og halda brúðkaupið hjá þeim.“
Brúðguminn er einnig með fallega tengingu
við svæðið, en hann er af Skógagerðisættinni á
Egilsstöðum.
„Svo staðurinn hentaði okkur báðum. Afi
hans ólst upp í fallegu húsi rétt fyrir utan Egilsstaði sem er leigt út og sló fjölskyldan hans til
og ákvað að gista þar,“ segir hún.

Ljósmyndir/Sunday & White Photography

„Hann vildi ekki að ég gifti mig í samfestingi“
Eins og ljósmyndirnar úr brúðkaupinu sýna
voru brúðhjónin í einstaklega fallegum klæðnaði.
„Malen Dögg Þorsteinsdóttir frá Eðalklæðum saumaði kjólinn minn. Ég var með þá hugmynd að vera í rómantískum kjól, með blúndu,
en við Malen ákváðum að hafa síðar ermar á
kjólnum. Það var mjög áhugavert ferli að vinna
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Brúðarkjóllinn var samvinna
þeirra Unnar og Malenar í Eðalklæðum. Undirkjóllinn er
vandaður silkikjóll og blúndan var keypt í New York.

Jóhann Skúli var
glæsilegur í fatnaði
frá Suitup Reykjavík.
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Jóhann er mikið fyrir knattspyrnu, en margir
hafa heyrt hann spjalla um íslenska knattspyrnu
í gegnum hlaðvarpið hans, Draumaliðið.

Unnur og Jóhann upplifðu draumabrúðkaupið sitt í fyrra þegar þau
giftu sig í Vallanesi. Hér stendur fjölskyldan fyrir framan traktorinn og
vagninn sem síðar var notað sem
bakgrunnur í ljósmyndatökum sem
veislugestir gátu tekið þátt í.
Ljósmynd/Sunday & White Photography

Brúðhjónin ganga glæsileg inn í veisluna
sem haldin var í gróðurhúsinu í Vallanesi.

Þau vildu hafa brúðkaup í sveitinni, langt frá
borginni, þar sem gestirnir gætu upplifað
eitthvað alveg nýtt.

Gróðurhúsið var tekið í gegn og borð og stólar fengnir að láni úr Safnaðarhúsinu sem er
nálægt Vallanesi.

Hjónin voru sátt með kvöldið þegar þau
skáru í girnilegu brúðkaupskökuna sem
bökuð var á Egilsstöðum.

kjólinn með henni. Malen er mikill fagmaður á
sínu sviði og úr varð hinn fallegi silkikjóll með
blúndu yfir sem keypt var í New York. Ég
lærði mikið af þessu öllu saman. Ég var líka í
samfestingi frá Rime Arodaky, en maðurinn
minn vildi ekki að ég gifti mig í honum, svo ég
skipti um fatnað þegar partýið byrjaði.
Margir héldu að ég væri enn þá í kjólnum,
en samfestingurinn var lagaður til á mig svo
hann rímaði mjög vel við kjólinn.
Jóhann var í jakkafötum frá Suitup eins og
flestir karlmennirnir í veislunni enda reka vinir þeirra verslunina.
Ég var ekki með mjög sterkar skoðanir á því
hvernig ég vildi hafa fatnaðinn hans, en vildi að
Jóhann væri með aðeins sítt hár, sem kom
mjög vel út. Sonur okkur var klæddur í stíl við
pabba sinn, sem kom fallega út og svo var dóttir okkar í dásamlegum kjól frá Loforði.“
Tæmdu gróðurhúsið og gerðu að sínu
Vallarnesið var nýtt eins vel og brúðhjónin
gátu, enda einstaklega mikil upplifun að fara
þangað í veglegt brúðkaup svo ekki sé talað
um lífræna ræktunina og allan matinn sem þar
má finna beint úr náttúrunni.
„Við vildum hafa veisluna í gróðurhúsinu,
þar sem var allt í drasli fyrir veisluna. Við
tæmdum það og settum allt inn sem við þurftum. Við fengum sem dæmi borð að láni í Safnaðarheimilinu og stóla líka. Síðan skreyttum
við gróðurhúsið sjálf. Sæmundur Kristjánsson
sá um matinn. Við vildum hafa nóg af grænmeti, en einnig nautalund og hreindýrakjöt svo
við buðum einnig upp á hreindýrabollur sem

Brúðhjónin skemmtu sér konunglega í gróðurhúsinu á Vallanesi, sem þau skreyttu og
gerðu fallegt fyrir brúðkaupið.

Brúðhjónin
og veislugestirnir
voru himinlifandi
með daginn, enda
skemmtilegt að
gifta sig í
sveitinni.

við fengum gefins að austan og nautakjöt sem
við keyptum helgina fyrir veisluna. Allt grænmetið var ræktað í Vallanesi hjá systur minni
svo flestir fundu eitthvað við sitt hæfi matarkyns í veislunni.“
Kerran og traktorinn bakgrunnur
fyrir ljósmyndir
Brúðkaupskakan var gerð á Egilsstöðum og
smakkaðist frábærlega að sögn brúðhjónanna.
„Við fundum síðuna Bryndísbakar á Instagram, þar sem stelpa á Egilsstöðum gerir fallegar hvítar brúðkaupskökur með blómum á.
Kjötið fengum við frá Norðlenska og ýmislegt
þurfti að finna út fyrir veisluna í sveitinni.
Það er aðeins meiri fyrirhöfn að skipuleggja

veislu úti á landi, en allt gekk upp að lokum og
veislan heppnaðist alveg einstaklega vel þó við
segjum sjálf frá.“
Eins og ljósmyndir úr veislunni sýna þá var
mikið lagt í litlu hlutina, sem gerði upplifunina
í sveitinni skemmtilega.
„Við skreyttum sem dæmi gamla kerru með
blómum og gerðum traktorinn einnig sætan með
skrauti. Við vorum keyrð um sveitina á þessu fallega farartæki eftir athöfnina í Vallaneskirkju.
Traktorinn notuðum við sem fallegan ljósmyndabakgrunn svo gestirnir gátu tekið
skemmtilegar myndir af sér fyrir framan hann
í veislunni. Við mælum hiklaust með sveitabrúðkaupi en að skipuleggja dagskrá vel áður.
Við vorum með kvöldvöku kvöldið fyrir brúð-

Vallaneshjónin, þau Eygló Björk og Eymundur, sem eru fólkið á bak við Móðir jörðvörurnar. Þau giftu sig á Vallanesi fyrir um
það bil tíu árum sjálf.

kaupið, spurningakeppni, skipulagða ferð í
Baðhúsið Vök á Egilsstöðum. Eins vorum við
með rútur fyrir fólk sem keyrðu frá Egilsstöðum á Vallanes sem er í tíu mínútna fjarlægð enda er lítið um leigubíla á þessu svæði og
því mikilvægt að huga að þeim málum.
Við brúðhjónin gistum á 1001 nótt sem er
hótel rétt hjá Vallarnesi og getum við klárlega
mælt með því við alla. Við létum taka ljósmyndir af okkur þar sem var fallegt, en það var
okkur mikilvægt að eiga ljósmynd frá mismunandi sjónarhorni yfir brúðkaupsdaginn,“ segja
þau að lokum og mæla af heilum hug með
Laimonas Dom Baranauskas sem tók ljósmyndir fyrir þau á brúðkaupsdaginn, en hann á
og rekur fyrirtækið Sunday & White Studio.

NORWELL BORÐSTOFUSTÓLL KR. 34.900

Skye sófaborð 120 x 60 cm kr. 59.600
ÆVINTÝRALEGT ÚRVAL AF
FLOTTUM PÚÐUM
Bowery armstóll kr. 111.300

Jamar bakki kr. 19.900
Frábært úrval af VOLUSPA
ilmkertum og híbýlailmum

Bolero 4ra sæta só 246 cm kr. 336.700
Vouge gólfmotta 170x240 cm kr. 61.000

Circles Vasi kr. 16.900
Tripod gólampi kr. 42.500
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Reyna enn einu sinni að gifta sig í sumar
Það stóð til að Stu Ness og Ren
Gates giftu sig sumarið 2020.
Vegna Covid þurftu þeir að fresta
brúðkaupinu um ár. Þegar ljóst
var að heimsfaraldurinn var ekkert í rénun frestuðu þeir brúðkaupinu aftur en í sumar verður
í þriðja sinn blásið til brúðkaups.
Að þessu sinni ætla þeir ekki að
láta heimsfaraldur, Pútín eða
niðurfellingar á flugi stöðva sig.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com
að er kannski ekki sérlega rómantískt að segja þetta, en nú er þetta
eiginlega bara komið á það stig að ég
vil bara drífa þetta af,“ segir Stu einlæglega þar sem hann sýpur á kaffi í
Fornbókabúðinni Fróða á Akureyri sem hann
rekur ásamt tilvonandi eiginmanni sínum Ren.
Báðir eru þeir breskir en hafa verið búsettir á
Íslandi frá árinu 2016. Stu viðurkennir að þessar sífelldu breytingar á brúðkaupsplönunum
hafi tekið á, en nú styttist í stóra daginn en
strákarnir hafa gefið það út að sama hver staðan í heiminum verður þá munu þeir giftast í
sumar, með eða án gesta. „Já, það er ekki hægt
að hringla meira með þetta, nú þarf þetta bara
að gerast. Pútín er ekkert að fara að stöðva
þetta brúðkaup,“ segir Stu og heldur áfram.
„Upphaflega þegar við ætluðum að gifta okkur
árið 2020 vildum við láta vini og fjölskyldu vita
tímanlega af brúðkaupinu, enda flestir gestirnir
að koma frá útlöndum. Til þess að gefa þeim
tækifæri til að gera viðeigandi ráðstafanir tímanlega byrjuðum við að auglýsa brúðkaupið árið
2019. Vorið 2020 þegar ljóst var að ekkert brúðkaup yrði vegna Covid, þurftu gestir að breyta
flugmiðunum sínum og svo fóru flugfélögin líka
að fella niður flug hingað. Til að gera langa sögu
stutta þá frestuðum við brúðkaupinu aftur og
brúðkaupið í sumar er þriðja tilraun okkar til
þess að gifta okkur.“

Þ

Ren og Stu hafa farið
í nokkur brúðkaup á
ævinni sem gestir en
nú ætla þeir sjálfir að
binda hnútana í sumar.

von á að það yrði eitthvað meira úr þessu en
einnar nætur gaman. Sama dag hafði ég sagt
upp strák sem ég hafði verið að hitta og sagt við
hann að ég væri ekki tilbúinn fyrir skuldbindingar en svo vaknaði ég upp með Ren og mig
langaði til þess að eyða meiri tíma með honum.
Þetta var 1. desember og við fórum saman á
jólamarkaðinn í Hyde Park. Síðan leiddi eitt af
öðru og við höfum eiginlega bara verið saman
síðan,“ segir Stu sem var greinilega tilbúinn í
skuldbindingar þegar Ren birtist.

Brúðkaupsgestum fækkar með hverju ári
Ren og Stu eru búnir að vera saman í 12 ár.
Þeir trúlofuðu sig eftir tveggja ára samband og stefndu alltaf á giftingu. „Svo
Stu í Fornbókabúðinni
voru bara alltaf einhver önnur verkFróða á Akureyri sem
efni sem gengu fyrir. Það var ekki
hann rekur ásamt
fyrr en árið 2019 þegar við vorum
væntanlegu mannsbúnir að koma okkur vel fyrir hér á
efni sínu. Verslunin er
Akureyri og rekstur bókabúðvinsæll áfangastaður
arinnar var kominn í gott horf að við
grúskara en þar er
marga gullmola að
ákváðum að láta slag standa og augfinna.
lýstum að við myndum gifta okkur ári
seinna. Við erum því búnir að vera að
skipuleggja þetta brúðkaup í nærri fjögur ár,“
segir Stu.
Á þessum tíma hafa brúðkaupsplönin tekið
töluverðum breytingum. Gestunum hefur fækkað og brúðkaupið er allt orðið minna í sniðum.
„Við eigum von á 20% af þeim gestum sem ætluðu upphaflega að koma í brúðkaupið 2020.
Heimsfaraldurinn hefur einfaldlega sett stórt
strik í efnahag margra. Stór hluti af mínum vinum eru til dæmis tónlistarfólk og listamenn sem
hafa verið án atvinnu lengi því það hafa ekki
verið neinar veislur eða viðburðir til þess að
troða upp í. Þegar þú hefur verið tekjulaus í tvö
ár þá er ferð til dýrasta lands í heimi ekki efst á
forgangslistanum, en ég skil stöðu þeirra vel,“
segir Stu og slær á létta strengi þó hann viðurkenni að auðvitað sé hann líka leiður yfir því
að hversu margir hafi boðað forföll. Hann tekur
þó skýrt fram að þó gestunum hafi fækkað þá sé
það alls ekki þannig að þeir Ren séu ekki að fá
sitt draumabrúðkaup, síður en svo.
Óformlegt grillpartí
„Við ætluðum alltaf að halda frekar óformlegt
brúðkaup, með engum höttum né ræðum. Þó
svo það hafi fækkað í hópi erlendra gesta þá eigum við örugglega eftir að eiga frábæran dag
með íslenskum vinum okkar og plönin hafa í
raun ekki breyst, umfangið hefur bara aðeins
minnkað. Upphaflega ætluðum við að gifta okkur og halda veisluna á gistiheimilinu Lamb Inn í
Eyjafjarðarsveit og höfðum tekið hótelherbergi

frá alla helgina fyrir gestina okkar. Samkvæmt
nýjasta skipulaginu þá gista gestirnir enn á
Lamb Inn en við höfum ákveðið að færa athöfnina og veisluna heim til vina okkar sem búa í
einbýlishúsi með góðum garði við hliðina á hótelinu. Vonandi verður gott veður því þetta verður grillpartí,“ segir Stu en goði frá Ásatrúarfélaginu mun gefa þá saman.
Kynntust á bar í London
Í ljós kemur að það hefur ekki bara fækkað í
hópi gesta vegna efnahagsþrenginga í kjölfar
Covid. Faðir Rens hefði verið viðstaddur brúðkaupið hefði það verið haldið árið 2020 en hann
veiktist alvarlega árið 2021 og lést fyrir nokkrum vikum. Það er ástæðan fyrir því að Stu er

Völdu Ísland fram yfir Ítalíu

Ljósmynd/Snæfríður Ingadóttir

Strákarnir trúlofuðu
sig eftir tveggja ára
samband en þeir
hafa verið par í 12 ár.

einn í viðtali um væntanlegt brúðkaup því Ren
er úti hjá móður sinni. Stu játar að það sé vissulega sorglegt að tengdafaðir hans muni ekki sjá
þá ganga í hnapphelduna en tengdamóðir hans
sé staðráðin í því að koma í sumar. En aðeins að
rómantíkinni. Hvernig kynntust þeir Ren og
Stu?
„Við kynntumst á bar í London. Vinur minn
dró mig með á þennan bar því hann vildi að ég
hlustaði á band sem var að spila þar þetta kvöld.
Ég hafði lítinn áhuga á því að fara með honum
en lét tilleiðast. Ég sá Ren standa hinum megin
á staðnum, við náðum augnsambandi og mér
fannst hann sætur. Síðar um kvöldið fórum við á
sama tíma á barinn og þar byrjuðum við að
spjalla. Mér leist vel á hann en átti í raun ekki

Þeir bjuggu saman í London í nokkur ár en
svo kom að því að þá langaði til þess að breyta
til. Valið stóð í þeirra huga á milli tveggja landa
sem þeir voru mjög hrifnir af; Íslands og Ítalíu.
„Við byrjuðum á því að fara til Ítalíu um hásumar árið 2015 í sjálfboðavinnu. Kannski sem betur fer því þá hefðum við kannski ekki endað hér.
Það var allt of heitt á Ítalíu og eftir tvo mánuði
vorum við fegnir að komast til Íslands,“ rifjar
Stu upp. Þeir höfðu áður heimsótt Ísland nokkrum sinnum sem ferðamenn og eftir nokkrar vikur sem sjálfboðaliðar á Suður- og Norðurlandi
var þeim boðin föst vinna í Vík. Síðar fluttu þeir
svo til Akureyrar þar sem þeir reka nú fornbókaverslunina Fróða í Gilinu.
„Þegar við vorum hér í sjálfboðavinnu þá
unnum við meðal annars við Lamb Innferðaþjónustuna á Öngulsstöðum og eigendurnir urðu góðir vinir okkar. Þegar við sögðum
þeim frá því að við hefðum áhuga á því að flytja
norður voru þau svo elskuleg að hýsa okkur í
fimm mánuði hjá sér á meðan við vorum að
koma undir okkur fótunum. Þau aðstoðuðu okkur einnig við að finna vinnu og íbúð á Akureyri.
Það er heima hjá þeim sem við ætlum að gifta
okkur í sumar,“ segir Stu og bætir við að það sé
vel við hæfi að brúðkaupið fari fram á Öngulsstöðum því væntumþykjan til fólksins þar og
staðarins sé mikil. Aðspurður hvort það hafi
aldrei komið til greina að halda brúðkaupið í
Bretlandi þar sem stór hluti ættingja og vina er
búsettur, svarar hann: „Við erum alveg búnir að
fara í nokkra hringi með þetta og búnir að
hugsa allskonar útfærslur; gifta okkur hér og
halda svo veislu úti eða halda brúðkaupið á
Zoom. En þó við séum fæddir í Bretlandi þá
langaði okkur að gifta okkur á Íslandi, því hér
eigum við heima. Okkur langaði til þess að sýna
vinum okkar heimabæ okkar og fagna hér. Og
þó allir geti ekki samglaðst okkur í eigin persónu á brúðkaupsdaginn þá veit ég að fólk verður með okkur í anda og margir eiga eftir að
koma í heimsókn seinna þegar betur stendur á.“
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Draumabrúðkaup
í hlöðunni
heima

Hjónaband er ekki bara að
forminu til, það er líka staðfesta þess að þau elska
hvort annað, að þeirra mati.

Ljósmyndir/Jóhann Már Kristinsson

Sólveig Brynjudóttir og Hilmir Gunnar
Ólason, Hlíðarhjónin eins og þau eru
stundum kölluð, giftu sig í dásamlega
fallegri hlöðu á bænum Hlíð í Ólafsfirði
sem er í þeirra eigu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

egar þau Sólveig og Hilmir festu kaup á Hlíð
og gömul rómantísk hlaða fylgdi með í kaupbæti má segja að gamall draumur um hlöðubrúðkaup hafi orðið að veruleika.
Hjónin giftu sig 4. september þegar 18
stiga hiti var í sveitinni fram á kvöld. Allir skemmtu sér
konunglega og brúðhjónin upplifðu daginn sem þau hafði
alltaf dreymt um saman.
„Við höfðum í nokkur ár leitað eftir hlöðu til að leigja,
en slíkt hefur ekki verið að finna í firðinum okkar. Dagurinn í okkar eigin hlöðu var því fullkominn! Við giftum
okkur um það leyti sem takmörkunum var aflétt vegna
kórónuveirunnar. Það voru allir til í skemmtun og stemningin var engu öðru lík þó við segjum sjálf frá.“

Þ

Voru góðir vinir í tíu ár áður en þau fóru í samband
Sólveig og Hilmir kynntust í gegnum sameiginlega

vini í jaðarsporti, á vélsleða og krossara, sem þau bæði
stunda.
„Við urðum strax mjög góðir vinir og áttum alltaf gott
trúnaðarsamband, og vorum bestu vinir í um það bil tíu
ár áður en við svo fórum að vera saman. Á þessum tíma
vorum við bæði einhleyp, maðurinn minn átti eitt barn og
ég tvö, við vildum prófa hvað myndi gerast ef við tækjum
sambandið áfram og eftir það varð ekki aftur snúið.
Í dag eigum við eina dóttur saman, svo það má segja
að við séum stór fjölskylda sem veit fátt betra en að vera
saman,“ segir Sólveig.
Upphaflega ætluðu þau að gifta sig árið 2020, en fundu
þá enga hlöðu í firðinum til að leigja. Ofan á það bættist
síðan ástandið í þjóðfélaginu vegna kórónuveirunnar svo
þau ákváðu að fresta öllum brúðkaupsplönum.
„Í upphafi ársins 2021 fór sveitabær í firðinum á sölu,
5 SJÁ SÍÐU 34

Brúðarskórnir fást hjá okkur
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Vinir og vandamenn þeirra Sólveigar
og Hilmis lögðust á eitt með þeim í
að gera hlöðuna þannig að hægt
væri að halda brúðkaup í henni.

Ljósmynd/Jóhann Már Kristinsson

Sólveig og
Hilmir í faðmi
fjölskyldunnar.

sem við vorum strax spennt fyrir. Þegar við fórum í
heimsókn og skoðuðum hann kom í ljós þessi fullkomna
hlaða sem við gætum nýtt meðal annars fyrir brúðkaupið.“
Ómetanleg aðstoð frá vinum fyrir brúðkaupið

Það var gamall draumur þeirra Sólveigar og Hilmis að vera með hlöðubrúðkaup. Þegar þau festu kaup á Hlíð, þá eignuðust þau sína eigin hlöðu.

„Við fluttum inn í maí og fengum svo vini og fjölskyldu
með okkur í lið að græja hlöðuna og gera hana veisluvæna fyrir brúðkaupið,“ segja þau.
Eins og ljósmyndirnar sýna lögðu þau hjónin mikið á
sig til að veislan yrði sem fallegust. Öll umgjörðin í hlöðinni var til fyrirmyndar enda vildu þau að upplifun gestanna yrði einstök.
„Mestan heiður eiga samt vinir okkar og ættingjar
sem voru hér marga daga frá morgni til kvölds, með alls
konar skraut og hugmyndir. Við eigum margar vinkonur
sem eru miklir fagurkerar og er það meðal annars þeim
að þakka að útkoman varð svona fullkomin að okkar
mati.“
Fatnaður brúðhjónanna var rómantískur og fallegur
og passaði mjög vel við náttúruna sem umkringdi þau á
brúðkaupsdaginn.
„Hilmir fékk fötin sín í herradeild JMJ á Akureyri og
ég fékk brúðarkjólinn minn í vefverslun Brúðhjóna á
netinu.

Hringarnir voru keyptir hjá Halldóri Ólafssyni, og
voru einmitt það sem við leituðum að,“ segir Sólveig.
Hvernig matur var í brúðkaupinu?
„Við vorum með heilgrillað lamb, sósu, salat og kartöflur. Í eftirrétt var súkkulaðiterta með smjörkremi sem
systir mín gerði og frönsk súkkulaðiterta með rjóma,“
segir hún.
Mikilvægt að innsigla ástina með hjónabandi
Gott hjónaband í huga Sólveigar og Hilmars felur í sér
virðingu, ást og vináttu. Þau eru á því að samband sé
vinna og geti orðið betra með árunum.
„Það er mikilvægt að gefa sér tíma til að leika sér með
makanum til að næra sambandið. Við erum mjög heppin
að því leyti að við eigum mörg sameiginleg áhugamál og
æfum og leikum okkur saman nánast á hverjum degi,
þegar Hilmir er í landi og ekki á sjó.
Við teljum að það sé lykillinn að góðu sambandi; að
finna barnið í sér og huga að andlegri og líkamlegri
heilsu í leiðinni,“ segir Sólveig.
Fyrir þau var mikilvægt að ganga í hjónaband.
„Það var eitthvað sem við vildum gera fljótt eftir að við
kynntumst, ekki bara laganna vegna, heldur fannst okkur hjónabandið stórt skref í að undirstrika ást okkar
hvors á öðru.“

SIFJAKOBS.COM
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„Heilluðumst bæði samstundis
af fegurðinni á Siglufirði“
Guðrún Ingibjörg Þorgeirsdóttir, læknir í sérnámi í bráðalækningum, og Haukur Smári
Hlynsson, svæfingahjúkrunarfræðingur á svæfingadeild
Landspítala í Fossvogi, gengu í
hjónaband á Siglufirði hinn 19.
júní í fyrra. Draumurinn var að
halda brúðkaupið við Comovatn á Ítalíu en vegna faraldursins varð Siglufjörður fyrir valinu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að eru fjölmargir sem fylgjast með
Dr. Lady Reykjavík á Instagram
og hafa þá orðið varir við einstaklega fallegt brúðkaup sem Guðrún
Ingibjörg hélt í fyrra með sínum
heittelskaða Hauki Smára.
„Við vorum náttúrlega alveg ótrúlega heppin, það kom akkúrat glufa í smitvarnaráðstafanir þarna um það leyti sem við giftum okkur
svo við gátum í raun haldið brúðkaupið alveg
nákvæmlega eins og okkur langaði til. Eina
sem við fundum aðeins fyrir var að staðir sem
seldu vín máttu bara hafa opið til klukkan eitt
og veislan féll víst undir það, svo við þurftum
að segja þetta gott á slaginu eitt. En eftir á að
hyggja var það í rauninni bara ágætt, allir
voru enn fallegir og í góðu skapi þegar þeir
fóru heim. Amma sagði alltaf „hætta ber leik
þá hæst stendur“ og það er nokkuð til í því!“
segir Guðrún.
Guðrún og Haukur kynntust á bráðamóttökunni í Fossvogi sumarið 2018 þegar þau
voru bæði þar í sumarvinnu.
„Það var í rauninni algjör klisja en samt svo
fallegt. Haukur var þá hjúkrunarnemi og ég
læknanemi. Hann bauð mér með sér í sumarfögnuð hjúkrunarfræðinganna og eftir það
kvöld varð ekki aftur snúið,“ segir hún.

Þ

Vildu ekki bíða með að gifta sig
Af hverju ákváðuð þið að gifta ykkur á
Siglufirði?
„Það hafði verið minn draumur að gifta mig
við Como-vatnið úti á Ítalíu, sem hefur verið
uppáhaldssumardvalarstaðurinn minn nú síðustu árin, og Haukur var til í það þegar við
ræddum þá drauma í upphafi sambandsins. En
svo bað hann mín þarna í apríl 2020 þegar
kórónuveirufaraldurinn var í raun nýbyrjaður
og engin leið að sjá fyrir endann á honum.
Okkur fannst alltof áhættusamt að byrja að
plana brúðkaup á Ítalíu fyrir sumarið 2021, en
við vildum heldur ekki bíða mörg ár eftir að
gifta okkur. Þannig að þá ákváðum við að
geyma Ítalíudrauminn en finna annan stað hér
heima á Íslandi og reyna að búa til ákveðna
„útlandastemningu“ með því að biðja fólk að
vera með okkur aðeins lengur ef það gæti og
hafa þriggja daga hátíð í stað eins dags eins og
venjan er.
Við fórum svo í hringferð sumarið 2020 til að
finna staðinn og heilluðumst bæði samstundis
af fegurðinni á Siglufirði og eftir það kom enginn annar staður til greina. Svo var það auðvitað sterkur punktur líka að á Siglufirði er allt til
alls hvað varðar gistingu og veitingar, sem
hentaði okkur mjög vel.“
Undirbúningur brúðkaupsins gekk vonum
framar.
„Það gekk mjög vel að plana allt. Við vorum
í rauninni sammála um flest nema kannski
fjárhagsáætlunina þarna í upphafi. Ég er aðeins meiri eyðslukló í eðli mínu en Haukur. Svo
þegar við fórum af stað og sáum bæði svart á
hvítu hvað hlutirnir kosta raunverulega þá
vorum við nú fljót að komast á sömu blaðsíðu
með það líka. Við vorum bæði í rauninni sammála um að gera þetta á þann hátt sem okkur
raunverulega langaði til, frekar en að spara við
5 SJÁ SÍÐU 38

Loksins hjón! Það hafa margir beðið
spenntir eftir að Guðrún og Haukur
gengju í heilagt hjónaband enda má fylgjast með parinu á Dr. Lady Reykjavík á Instagram, þar sem hún deilir mörgu af því
sem gerist í lífi þeirra um þessar mundir.
Ljósmyndir/Styrmir & Heiðdís

Eftir athöfnina tók við fordrykkur og pinnamatur fyrir gestina á Kaffi Rauðku á meðan Guðrún og Haukur fóru í bíltúr um bæinn á brúðkaupsbílnum, sem var gamall vörubíll frá
síldartímanum í eigu Síldarminjasafnsins.

Það var dásamleg sjón að sjá prúðbúið
fólkið sem keyrði brúðkaupsbílinn á
Siglufirði, en hann var gamall vörubíll frá
síldartímanum í
eigu Síldarminjasafnsins.
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Brúðkaupið var þriggja
daga hátíð, þar sem 100
manns mættu á Siglufjörð að fagna með þeim
Guðrúnu og Hauki.

Ljósmyndir/Styrmir & Heiðdís

okkur og sjá svo kannski eftir því seinna.
Síðan má auðvitað ekki gleyma því að við
fengum hana Alinu Vilhjálmsdóttur til liðs við
okkur en hún rekur brúðkaupsskipulagsfyrirtækið Og smáatriðin. Við höfðum upphaflega samband við hana til að hanna fyrir
okkur boðskortin, sem hún gerði listilega vel,
en við fundum fljótt hvað hún hefur ótrúlega
gott auga fyrir skreytingum og skipulagi líka,
þannig að við réðum hana til að sjá um allt
skipulagið fyrir brúðkaupsdaginn, samskipti
við söluaðila og hönnun á skreytingum. Við
vorum með ákveðna sýn um það hvernig við
vildum hafa brúðkaupið, okkur langaði að
skapa ítalskt ævintýraland á Íslandi sem brúðkaupsgestirnir gengju saman með okkur inn í.
En það hefði aldrei gengið án Alinu. Hún tók
allar okkar óskipulögðu hugmyndir og gerði
þær að veruleika. Við munum aldrei gleyma
andartakinu þegar við komum inn í veislusalinn eftir að hún skreytti hann því það var bókstaflega eins og að stíga inn í annan heim.“

Boðskort og viðburðarbréfsefni var
hannað hjá Andartakinu, sem gerir einstaklega fallegar vörur sem passa vel
við þema brúðkaupsins.

Brúðhjónin voru umkringd fagfólki við undirbúninginn. Brúðarkjóll Guðrúnar var sérsaumaður frá Brúðarkjólaversluninni Loforði,
brúðarslörið var þaðan einnig og hárskartið.
Eyrnalokkarnir sem hún bar voru frá Christian Dior, perluhálsfesti og armband sérsmíðað frá skartgripaversluninni Mjöll. Kórónan er frá Mariu Elenu.

Þau mæla með að vera með tvo ljósmyndara;
annan til að fylgja brúðgumanum eftir og hinn
til að fylgja eftir brúðinni á brúðkaupsdaginn.

Standa þétt saman. Hver er ber að baki nema sér bróður eigi. Haukur er einmitt vinsæll maður
sem á marga góða að. Það er draumi líkast að hafa alla þá sem manni þykir vænt um í kringum mann á brúðkaupsdaginn að mati brúðhjónanna. Sá draumur rættist á Siglufirði í fyrra.

eina nótt vegna fjarlægðarinnar. Þannig að
fjarlægðin vissulega breytti fjárhagsáætluninni örlítið!“

inn í fjölskylduna mína eru giftir tveir Siglfirðingar sem tóku það að sér að rölta með okkur
um bæinn og rifja upp sögu Siglufjarðar. Eftir
sögugönguna kíktum við inn á Segul 67 brugghús í skoðunarferð og bjórsmakk sem var afskaplega vel heppnað enda einhvern besta
bjór landsins þar að finna,“ segir Guðrún.
Að bjórsmakkinu loknu tók við ratleikur um
bæinn og endaði svo kvöldið inni á Hannes boy
í góðu „pub quiz“ sem vakti mikla lukku.
„Þriðji dagurinn var síðan brúðkaupsdagurinn sjálfur.
Við reyndum eins og hægt var að hafa dagskrána þannig að þar væri eitthvað fyrir alla –
sumir úr yngri hópnum slepptu til dæmis
sögugöngunni en tóku þeim mun betur á því í
pöbbkvissinu og öfugt, auk þess sem börnin
höfðu mjög gaman af ratleiknum.
Ef einhverjir eru að hugsa um að búa til
nokkurra daga dagskrá í kringum brúðkaupið
sitt þá mælum við heils hugar með því. Við eig-

Þriggja daga hundrað manna brúðkaupshátíð
Er flóknara að halda brúðkaup úti á landi en
í miðborginni?
„Já, alveg klárlega. Við höfum svo sem auðvitað engan samanburð en ég held að hvorugt
okkar hafi í raun áttað sig á því hvað við vorum
að koma okkur út í þegar við ákváðum að halda
þriggja daga og hundrað manna brúðkaupshátíð í 380 kílómetra fjarlægð frá borginni. Það verður hreinlega allt flóknara því það
þarf auðvitað að koma öllu á staðinn sem getur
verið hægara sagt en gert. Það var til dæmis
ákveðið áhættuatriði að keyra með brúðartertu á fjórum hæðum yfir allt landið en það
gekk! Blómaskreytirinn okkar keyrði síðan
norður með heilan kælibíl fullan af lifandi
blómum og viðburðastjórinn okkar, hún Alina,
var með tengivagn aftan í sínum bíl fyrir allar
skreytingarnar. Við vorum síðan með fullan bíl
sjálf og foreldrar okkar beggja einnig. Þetta
hefði aldrei gengið öðruvísi.“
Siglufjörður varð fyrir valinu, þar sem hægt
er að finna allt á einum stað.
„Frábærir gistimöguleikar eru þar í boði,
allt frá tjaldstæði upp í lúxushótel,
heimsklassaveitingaþjónusta á Hótel Sigló,
falleg kirkja og yndisleg náttúra. Það auðveldaði skipulagninguna töluvert að hafa allt við
höndina sem Siglufjörður hefur upp á að bjóða
og þurfa sem dæmi ekki að hugsa út í það að
ferja matinn yfir í veisluna eða leigja rútur fyrir gesti eins og margir þurfa að gera sem gifta
sig utan borgarinnar.“
Það er alltaf aukakostnaður sem fylgir fjarlægðinni.
„Við fluttum til dæmis fimmtán starfsmenn
með okkur norður, tvo ljósmyndara, tvo upptökumenn, blómaskreyti og aðstoðarmann
hennar, förðunar- og hársnyrti, viðburðastjóra
og prest, auk Stjórnarinnar, sem telur fimm
manns auk hljóðmanns. Það þarf auðvitað að
borga fólki fyrir aksturinn og svo þurftu flestir
þessara starfsmanna að gista að minnsta kosti

Mæla með upplifun fyrir gesti í
aðdraganda brúðkaups
Það er forvitnilegt að vita hvernig dagskráin
var skipulögð fram að brúðkaupi.
„Dagskráin hófst að kvöldi 17. júní sem var
fimmtudagur en þann dag voru flestir gestanna að tínast í bæinn. Við hittumst þá um
kvöldið í skógræktinni í botni Siglufjarðar,
gengum saman að Leyningsfossi og grilluðum
góðan mat á útisvæðinu þar. Svo var útilegustemning fram eftir kvöldi með leikjum og
söng. Á þessum tíma hafði maður ekki séð
megnið af stórfjölskyldunni í um ár svo það
setti sinn brag á kvöldið sem einkenndist af
langþráðum endurfundum.
Föstudagurinn hófst svo á sögugöngu um
Siglufjörð en við Haukur erum svo heppin að

Guðrún er með einstakan smekk, hún valdi
að vera í brúðarskóm frá franska fyrirtækinu
Christian Louboutin, veskið sem hún bar var
„vintage“ Chanel og eyrnalokkarnir einnig
„vintage“, frá Christian Dior.

um ómetanlegar minningar frá dögunum á
undan brúðkaupinu og það bjó til einstaka
stemningu að við værum öll saman í bænum
þessa daga, áður en við enduðum á hápunktinum á laugardeginum. Maður nær heldur
aldrei að tala almennilega við alla gestina sína í
100 manna brúðkaupsveislu en þegar hátíðin
nær yfir þrjá daga er nægur tími til að njóta og
spjalla við alla gestina.“
Það byrjar ekkert fyrr en brúðhjónin eru mætt
Hvað getur þú sagt okkur um brúðkaupsdaginn sjálfan?
„Brúðkaupsdagurinn var laugardagurinn
19. júní. Við byrjuðum daginn með bröns fyrir
nánasta fólkið okkar um morguninn. Haukur
með bræðrum okkar beggja, feðrum og bestu
vinum og ég með mæðrum okkar, mágkonum,
frænkum og bestu vinkonum. Þar vorum við
með litlar gjafir fyrir alla, okkur fannst skipta
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LAUGAVEGI 34
ÁRMÚLA 11

101 REYKJAVÍK
108 REYKJAVÍK

SÍMI 551 4301
SÍMI 793 4300
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Guðrún er hress og einstaklega skemmtileg eins
og sést á þessari mynd.
Það er aldrei leiðinlegt að
vera í kringum hana.

Gylltu hnífapörin gerðu mikið fyrir borðin,
svo ekki sé talað um skreytingarnar og öll
smáatriðin.

Ljósmyndir/Styrmir & Heiðdís

máli að fólkið okkar fyndi hversu vænt okkur
þykir um þau og að þau skyldu koma til Siglufjarðar til að fagna ástinni með okkur.“
Athöfnin sjálf átti að byrja um fjögur en
seinkaði aðeins, því brúðhjónin höfðu ákveðið
að skrifa heit hvort til annars.
„Ég var auðvitað á síðustu stundu með heitin mín og var bókstaflega að skrifa þau um
klukkan fjögur. Fólkið í kringum mig var farið
að ganga um gólf en ég var alveg róleg því það
er það góða við brúðkaup; það byrjar ekkert
fyrr en brúðhjónin eru bæði mætt. Þannig að
það fór allt vel.
Sr. Sigurður Árni Þórðarson Hallgrímskirkjuprestur gaf okkur saman og athöfnin var
svolítið óhefðbundin, bæði af því að við lásum
bæði okkar eigin heit, sem er ekki algengt hér
heima, en svo fengum við líka frænku mína og
vinkonu okkar til að lesa sitt ljóðið hvor; annars vegar íslenskt ástarljóð en hins vegar
enska textann við Leather and Lace sem Stevie Nicks syngur. Það lag er í sérlegu uppáhaldi hjá okkur en textinn sómir sér vel einn
og sér.“
Guðrún og Haukur lögðu mikið upp úr því
að athöfnin endurspeglaði þau og sambandið,
og að andrúmsloftið væri persónulegt en ekki
bara fyrirframákveðið handrit.
„Eftir athöfnina tók við fordrykkur og
pinnamatur fyrir gestina okkar á Kaffi
Rauðku meðan við Haukur fórum í bíltúr um
bæinn á brúðarbílnum, sem var gamall vörubíll frá síldartímanum í eigu Síldarminjasafnsins sem við vorum svo heppin að fá lánaðan
fyrir daginn. Við fórum síðan beint í brúðarmyndatökuna þaðan og komum í veisluna um
kvöldmatarleytið. Undir borðhaldi var töluvert
af ræðum og skemmtiatriðum frá fólkinu okkar og það var dásamlegt að sjá hversu mikla
vinnu fólk hafði lagt í það.“
Kvöldinu lauk svo með sveitaballi þar sem
hljómsveitin Stjórnin lék fyrir dansi.
„Það var sannarlega punkturinn yfir i-ið að
fá uppáhaldshljómsveitina okkar til að spila á
þessum degi,“ segja þau.

Brúðhjónin skemmtu sér einstaklega vel í veislunni sinni
þar sem gestirnir höfðu undirbúið ræðuhöld og ýmislegt
skemmtilegt af kostgæfni.

Það var ekki vandalaust að flytja brúðarkökuna frá Reykjavík norður á Siglufjörð, enda var
hún á nokkrum hæðum og einstaklega falleg.

Allir fundu eitthvað við sitt hæfi í veislunni
Ekkert var til sparað í skreytingum.
„Við lögðum ríka áherslu á að hafa mikið af
lifandi blómum, bæði í kirkjunni og veislunni,
og þau voru í raun stjarnan í skreytingunum.
Við vorum síðan með borð og stóla úr fallegum
dökkum við sem við ákváðum að dúka ekki
heldur leyfa að njóta sín en settum ferskjulitaða renninga langsum á borðin og lifandi blóm
þar yfir. Til að ná hæð í skreytingarnar notuðum við síðan gyllta antíkkertastjaka hér og
þar og þannig náðum við líka fram rómantísku
og notalegu andrúmslofti. Það setti síðan
punktinn yfir i-ið að við leigðum gyllt hnífapör
til að nota í stað þessara venjulegu silfruðu
sem fylgdu salnum. Þannig tónaði allt vel saman.
Sumt gátum við síðan endurnýtt. Við vorum
til dæmis með um tveggja metra háar blóma-

Bara það að flytja fersk blóm á Siglufjörð
krafðist skipulagningar. Þau fengu Alinu
Vilhjálmsdóttur til liðs við sig til að sjá um
öll smáatriði, en hún rekur einmitt brúðkaupsskipulagsfyrirtækið Og smáatriðin.

súlur sem römmuðu inn innganginn í kirkjuna
fyrir athöfnina en þær voru svo fluttar yfir í
veisluna og voru þá bakgrunnur fyrir háborðið. Þar á milli var svo strengt skjaldarmerkið
okkar sem Alina hannaði fyrir okkur, haukur
og ugla, sem er gælunafnið mitt, með lækningastafinn á milli og hlustunarpípu sem tengir þau saman. Enda var það læknisfræðin sem
leiddi okkur saman í upphafi,“ segir Guðrún.
Hvað var á boðstólum í veislunni?
„Fyrir okkur var mikilvægt að allir gætu

fundið eitthvað við sitt hæfi þannig að við völdum að hafa hlaðborð frekar en að bera fram
disk fyrir hvern og einn. Ég er sjálf grænmetisæta og svo eru grænkerar í hópi okkar nánustu vina og fjölskyldu þannig að það varð að
vera eitthvað fyrir alla. Hlaðborðunum var
skipt í þrennt þannig að fyrst var forréttahlaðborð þar sem voru meðal annars ýmsar tegundir af salötum, carpaccio, reyktur og grafinn
lax og fleira. Á aðalréttaborðinu voru ofnbakaðar rauðbeður, nætureldað naut, rósmarín-

Brúðartertan var flutt frá Reykjavík til
Siglufjarðar og var frönsk súkkulaðikaka
með saltkaramellu og lakkrísbitum á milli
hæða. Kakan var hjúpuð með smjörkremi og gerð hjá Sætum syndum.

legið lambalæri, kjúklingabringur, hægeldaður þorskur og ýmsar tegundir af meðlæti
svo sem kartöflugratín, grænmeti, villisveppasósa og béarnaisesósa. Að lokum var
svo eftirréttaborðið en þar voru rabarbarakaka, frönsk súkkulaðikaka, ávaxtasalat,
chantilly-rjómi og hvítsúkkulaðiostakaka. Svo
vorum við auðvitað með brúðartertu líka sem
var frönsk súkkulaðikaka með saltkaramellu
og lakkrísbitum milli hæða og hjúpuð með
5 SJÁ SÍÐU 42
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Haukur leggur áherslu á að með
hjónabandinu fái hann að eyða tímanum með þeirri manneskju sem hann
elskar mest. Hann telur hjónabandið
glænýtt ævintýri í lífi þeirra beggja.

Ljósmyndir/Styrmir & Heiðdís

áður en farið var af stað með skipulagninguna.“

smjörkremi, frá Sætum syndum. Hvorugt okkar er sérlega hrifið af þessum hefðbundnu
hvítu svampkökum með niðursoðnum ávöxtum
á milli sem eru oft vinsælar í fermingum og
brúðkaupum, þannig að það var okkur mikilvægt að velja brúðartertu sem væri aðeins
óhefðbundin að því leyti.
Við sáum sannarlega ekki eftir því, ég er
ekki frá því að þetta hafi verið besta kaka sem
ég hef smakkað!“ segir Guðrún.

Hjónaband eins og glænýtt ævintýri

Haukur lét sérsauma á sig fötin hjá Kölska
Hvar fenguð þið brúðkaupsfötin ykkar?
„Kjóllinn minn var sérsaumaður frá Brúðarkjólaversluninni Loforði en hann var í raun
tvöfaldur, því mig langaði að vera í síðum kjól
með löngum slóða í athöfninni sjálfri en nennti
síðan ekki að draga slóðann á eftir mér alla
veisluna. Þannig að kjóllinn sjálfur náði niður
á miðja kálfa og var í klassísku 50’s-sniði, aðsniðinn að ofan en pilsið mjög vítt og tjull undir. En svo gerðum við stórt yfirpils sem
hnepptist yfir kjólinn í mittið og þannig varð
kjóllinn gólfsíður fyrir athöfnina og langur
slóði á eftir. Slörið keypti ég hjá Loforði líka
og það var rétt um fjögurra metra langt. Það
var heilmikil kúnst að setjast inn og út úr bíl
með það í eftirdragi!
Skórnir mínir voru frá Christian Louboutin og brúðarveskið hvítt veski í Díönustílnum frá Chanel. Það er reyndar líklega
svolítið óvanalegt en veskið var fyrsti hlutinn
af brúðkaupsfötunum sem ég keypti, löngu
áður en ég keypti kjólinn. Ég er náttúrlega
forfallinn töskuaðdáandi og það jafnast ekkert á við Chanel þegar falleg veski eru annars
vegar. Það er hins vegar sjaldgæft að finna
vel með farin hvít „vintage“-veski svo ég
hoppaði hæð mína í loft upp þegar ég fann
þetta fallega Chanel-veski í Díönu-stílnum
sem mig hafði lengi langað til að eignast þegar við vorum nýtrúlofuð og það var fullkominn grunnur að brúðkaupsstílnum mínum.
Skartið mitt var síðan frá gullsmiðnum Elísu
Mjöll sem rekur Mjöll í Hamraborg, fyrir utan eyrnalokkana sem voru gamlir Dioreyrnalokkar sem ég átti fyrir og hafa lengi
verið í uppáhaldi.“
Haukur lét sérsauma sín föt hjá Kölska.
„Þau voru úr brúnu tvídefni, jakkaföt með
vesti í stíl. Skyrtan og bindið voru þaðan einn-

Það skiptir ekki síður máli
hvernig kvöldið endar. Brúðhjón í enda brúðkaupsdagsins, sem var ævintýri líkastur.

ig en skórnir aftur á móti frá Loake sem Kormákur og Skjöldur selja hér í Reykjavík,“ segir hann.
Giftingarhringana létu þau smíða hjá Mjöll í
Hamraborg.
Hvað með hár og förðun?
„Ásthildur Gunnlaugsdóttir förðunarfræðingur sá um bæði förðunina mína og hárgreiðslu. Hún er algjör fagmaður og mér
fannst frábært að hún gæti gert hvort tveggja,
sérstaklega í ljósi þess að við vorum svo langt
úti á landi og þá skiptir hver aukamanneskja
máli.“
Gott að tvöfalda fjárhagsáætlunina
til að fá raunhæfa tölu
Getið þið gefið góð ráð varðandi hvernig
best er að plana brúðkaup?
„Við mælum með því að vera opin fyrir því
að hlusta á hugmyndir makans, þótt þær séu
kannski frábrugðnar þínum eigin. Þetta verður að vera hátíð beggja, ekki bara annars aðilans. Við mælum einnig með því að fólk gefi
sér góðan tíma. Það tekur allt meiri tíma en

maður heldur og 12 mánuðir til að skipuleggja
brúðkaup er í rauninni lágmark til að maður
hafi góðan tíma fyrir allt og geti bókað það
sem þarf, með þægilegum fyrirvara.
Eins mælum við með að fólk leyfi sér frekar
meira en minna, en ekki þó stefna sér í skuldir,
heldur að safna aðeins lengur í brúðkaupssjóðinn sinn. Það verður alltaf þess virði. Alina,
sem skipulagði brúðkaupið með okkur, ráðleggur síðan að gera fjárhagsáætlun fyrir
brúðkaupið og tvöfalda svo þá upphæð til að fá
raunhæfa tölu. Okkar fjárhagsáætlun var
reyndar ekki alveg svo galin, tvöfaldaðist ekki
alveg en við fórum líklega um 50% fram yfir
áætlun þó. Ég held að það sé samt góð þumalputtaregla að muna að flest er dýrara en
maður heldur og gott að gera ráð fyrir aukasjóði í brúðkaupsplaninu. Það er ekki gaman
að vera hálfnaður með brúðkaupsplanið þegar
maður kemst að því að draumaskreytingarnar
kosta þrjár milljónir en ekki eina og þurfa þá
að sætta sig við eitthvað annað en það sem
mann dreymdi um, sem margir lenda í, því
fjárhagsáætlunin var ekki skoðuð nægilega vel

Hver tók ljósmyndir?
„Ljósmyndarahjónin Styrmir og Heiðdís
tóku myndirnar okkar en þau hafa náttúrlega
algjörlega ómetanlega hæfileika þegar kemur
að því að ná akkúrat rétta augnablikinu og
sjónarhorninu. Okkur fannst líka frábært að
þau væru tvö og þá gátu þau fylgt okkur báðum alveg frá morgni í undirbúningnum þegar
við vorum hvort í sínu lagi og svo fram eftir öllum deginum, alveg þar til veislunni lauk um
nóttina. Góður ljósmyndari er að okkar mati
nauðsynleg fjárfesting fyrir brúðkaupsdaginn.
Dagurinn líður svo hratt og myndirnar eru í
raun það sem stendur eftir, bæði fyrir mann
sjálfan og svo seinna börnin manns og barnabörn.
Við vorum síðan líka með upptökumann,
hann Michal sem rekur M Videography, og
kollega hans. Við höfðum velt því svolítið fyrir
okkur hvort við ættum að sleppa upptökunni
til að spara þann kostnaðarlið en hugsuðum
svo í rauninni aftur að þessi augnablik líða svo
hratt og mann langar að gera þau eilíf á einhvern hátt. Myndböndin sem komu frá deginum eru öll hreinlega dásamleg svo við sjáum
sannarlega ekki eftir því að hafa fengið bæði
ljósmyndir og upptöku.“
Aðspurð hvað geri hjónaband innihaldsríkt
segir Haukur: „Maður fær að eyða tíma með
þeirri manneskju sem maður elskar mest og
okkur fannst það að ganga í hjónaband í rauninni vera eins og glænýtt ævintýri sem við
fáum að upplifa saman. Við erum alls ekki
sammála því að rómantíkin minnki við að
ganga í hjónaband. Síðasta ár hefur verið það
ástríkasta og besta sem við höfum átt hingað
til.“
Guðrún er sammála þessu og bætir við:
„Samskiptin eru síðan auðvitað lykilatriði.
Ekkert hjónaband er eilífur dans á rósum en
þegar samskiptin eru í lagi og kærleikur og
gagnkvæm virðing fyrir sjónarmiðum makans
sett í forgrunn verða vandamálin í raun tækifæri til þess að endurnýja nándina og kynnast
maka sínum enn betur, frekar en að þau stíi í
sundur. Þannig höfum við allavega upplifað
það.“

STOFF

Kertastjaki
Verð frá 6.490,-

SPECKTRUM

LUKKUTRÖLL

Thunder tertudiskur Ø 30 cm
Verð 16.990,-

Brúðhjón 6cm 2 stk.
Verð 8.990,-

KARTELL JELLIES

Stafabollar
Verð frá 2.790,- stk.

BIG GREEN EGG

Fallegt matarstell í nokkrum
litum sem hægt er að nota
bæði innan- og utandyra.

MiniMax Kamado grill
Ø 33 cm H 50 cm
Verð 159.900,-

Brú
Brúðkaupsgjöfin

RITZENHOFF

Hnífur 1.290,- stk.
Gaffall 1.190,- stk.
Skeið 1.190,- stk.
Teskeið 690,- stk.

DESIGN LETTERS

Fjordlicht vínglös 2 stk.
Verð 4.990,-

fæst hjá okkur

ROBERT WELCH
IONA hnífapör

KÄHLER HAMMERSHOI
Matar og kafﬁstell

OLUCE ATOLLO
Borðlampi H 35 cm
Satin Bronze
Verð 139.000,-

ROSENDAHL

Karaﬂa 1L Smoke
Verð 5.490,-

KARTELL

Air Du Temps klukka
Verð frá 19.990,-

SPECKTRUM

Evelyn blómavasi
H 35 cm
Verð 19.990,-

KABUKI

borðlampi
H 60 cm
Verð 52.900,-

BIALETTI

Venus mokkakönnur
Verð frá 4.290,- stk.

KARTELL

Abbracciaio
kertastjaki
Verð frá 27.990,-

ALESSI

Ávaxtakarfa
H 22cm
Verð 20.590,-
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HOLMEGAARD

Cabernet karaﬂa 1,7L
Verð 5.990,-

casa.is
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MEIRA EN
ANDLITSLYFTING
Hefur þú heyrt að fegurðin kemur að innan? Mikið er til í því en New
Nordic hefur kynnt hina nýju stefnu Beauty In & Out™ sem táknar
einmitt fegurð að innan sem utan. Til þess að ná sem bestum árangri
er mikilvægt að vinna innan frá og út á við og nota bætiefnin samhliða
húðvörunum fyrir sem bestan árangur.
New Nordic eru sérfræðingar í að nýta mátt náttúrunnar og hafa
bætiefnin slegið í gegn hér á landi. Nú kynna þau til leiks nýja og þróaða
húðlínu sem byggð er á hreinleika ásamt hágæða innihaldsefnum og
jurtum sem og eru stutt af klínískum rannsóknum. Línan hefur unnið
til margra verðlauna í Norðurlöndunum. Húðvörurnar henta öllum
húðtýpum.

HÚÐLÍNAN Í
HEILD ER VEGAN
OG HENTAR
ÖLLUM HÚÐTÝPUM

FA L L E G , L J Ó M A N D I H Ú Ð

VERÐLAUNUÐ HÚÐRÚTÍNA
er best geymda leyndarmál náttúrunnar
SERUM SEM
BÆTIR ÞÉTTLEIKA
HÚÐARINNAR
Natural magic™ Firming Serum er
verðlaunuð vara sem stinnir og sléttir
húðina, ásamt því að draga úr hrukkum.
Þetta einstaklega rakagefandi serum
inniheldur granatepli og hýalúrónsýru
til að þétta og lyfta húðinni. Serumið
er létt og rakagefandi, veitir mýkt og er
ætlað til daglegrar notkunar morgna
og kvölds. Serumið er með dropara
og er einstaklega þægilegt í notkun
en það er að auki fullkomið undirlag
fyrir farða.

30 ml

KREM Í SÉR-FLOKKI
SEM DREGUR ÚR
HRUKKUM
Anti-Ageing kremið hefur unnið til
verðlauna sem ‘’Besta nýja vörn gegn
öldrun’’ á Pure Beauty verðlaununum
í Bretlandi. Kremið inniheldur öflug
náttúruleg efni sem hafa jákvæð
áhrif á húðina, þar á meðal gerjuð
granatepli og astaxanthin sem
stuðlar að sterkari og yngra útliti
húðarinnar. Kremið inniheldur að auki
hafþyrni (Sea buckthorn), apríkósu
og sólblómaolíu. Þetta dúnmjúka
og rakagefandi krem dregur úr
sjáanlegum hrukkum og jafnar og
stinnir húðina til muna. Kremið mýkir
og sléttir ásamt því að gefa húðinni
unglegt og ljómandi útlit.

TÖFLUR SEM STUDDAR ERU
AF KLINÍSKUM RANNSÓKNUM
Skin Care ™ Collagen Filler töflurnar eru klínískt rannsakaðar á konum á aldrinum 26-58 ára. Töflurnar næra
lifandi frumur sem framleiða kollagen djúpt í húðinni og
hefðbundin krem ná ekki til.
Mælt er með að nota bætiefni samhliða húðvörunum
fyrir sem bestan árangur. New Nordic eru sérfræðingar í
að nýta mátt náttúrunnar og hafa New Nordic bætiefnin
slegið í gegn hér á landi.

60 töflur

50 ml

NÁTTÚRULEGUR SALVI SEM
FJARLÆGIR ALLAN FARÐA

RAKAMASKI MEÐ
TÖFRA EIGINLEIKA

Pure and Nature Deep Cleansing Balm er verðlaunaður
salvi sem fjarlægir allan farða og óhreinindi af húðinni, einnig
maskara. Salvinn er einstaklega rakagefandi, nærandi og
skilur húðina eftir silkimjúka, ferska og
g hreina.

Margverðlaunaður rakamaski sem
hefur stinnandi áhrif á húðina, dregur
úr hrukkum og fínum línum ásamt því
að geffa húðinni ljóma. Rakamaskinn
hefur unnið
u
til verðlauna sem ‘’Besta
úðvaran’’ í Bretlandi samkvæmt
nýja hú
Asos m.a.
m
Umfram aðra rakamaska
innihelldur tiltekinn maski astaxanthin
og ha
afþyrni (sea buckthorn) sem
sem sttuðlar að sterkari og yngra útliti
húðarinnar sem og aðstoðar við að
draga úr fínum línum og hrukkum.
Þessi dúnmjúka rakabomba er
frábær kostur til að næra húðina og
veita daglegan ljóma.
50 ml

100 ml
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Kjóllinn er úr tveimur mismunandi
silkiefnum. Hann er skásniðinn og því
ekki með eiginlegum sniðsaumum.
Með því að sníða efnið á ská skapast
ákveðin stemning en þessi aðferð var
mikið notuð í gamla daga þegar ekki
var búið að finna upp teygjuefnin.

Sagan af
kjólnum
Það er hægt að fara í ótal hringi í kollinum á
sér þegar val á brúðarkjól er annars vegar.
Möguleikarnir eru óþrjótandi en stundum
tekur lífið óvænta stefnu. Sjálf var ég búin
að kaupa brúðarkjól en á elleftu stundu
fékk ég kjól að gjöf sem var miklu betri en
sá sem fjárfest hafði verið í.
Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is

að eina sem ég vissi þegar
ég valdi mér brúðarkjól
var að ég vildi eiga kjólinn
– ekki leigja hann. Brúðkaupið var búið að vera til
umræðu í nokkur ár. Fyrir um ári
ákváðum við að ganga í hjónaband á
sama degi og sambandið hófst nokkrum árum áður. Þegar búið var að
ákveða dagsetningu þurfti að finna föt
og skipuleggja ýmislegt fleira. Þetta
var aðeins einfaldara fyrir brúðgumann því hann fór einfaldlega inn í fataskáp og sótti smóking sem hann hafði
klæðst þegar hann útskrifaðist sem
stúdent frá Menntaskólanum í
Reykjavík 1993. Hann neyddist
reyndar til að kaupa nýja skyrtu því
Donna Karan er einn þekktþessi gamla var orðin svolítið gul og
asti fatahönnuður heims.
lúin en annars var hann bara eins og
Hún er enn þá í fullu fjöri en
Ken beint úr kassanum.
þessi mynd var tekin af
Brúðurin var aðeins að vandræðast
henni í febrúar.
með þetta. Hún hafði mátað kjól
nokkrum árum áður en ekki
keypt því það var ekki búið að
AFP
ákveða dagsetningu á þeim
tíma. Í nokkra mánuði
hékk brúðurin yfir vef
breska merkisins Needle
and Thread sem framleiðir
dásamlega fallega kjóla
sem eru svolítið rómantískir
Þórunn
en geta líka verið svolítið
Elísabet
glitrandi. Kjóllinn átti helst að
Sveinsdóttir
vera með ermum og ekki alveg upp
búningahönnuður.
í háls. Þegar þessi leit hafði ekki skilað
árangri endaði brúðurin á að kaupa kjól frá breska merkinu LK Bennet. Þessi kjóll hangir enn þá inni í skáp ónotaður.

Þ

Ljósmyndir/Kári Sverrisson

BRÚÐARGJAFALISTAR
Needle and
Thread framleiðir kjóla í
stærð 4-18.

Rólegir og
rómantískir
ÍSLENSK HÖNNUN

Rómantískir blúndukjólar njóta vinsælda um þessar mundir í brúðarheiminum. Breska merkið Needle
and Thread býr til afar fallega kjóla.
Sniðin eru kvenleg og falleg og efnin oft með smá teygju þannig að

Þessi er með
fallegu sniði
og V-hálsmáli.

brúðir eru ekki eins og hengdar upp
á þráð. Oft eru kjólarnir skreyttir
með pallíettum sem gefa fallega
áferð án þess að verða of yfirþyrmandi. Línan er stór og það sem er
svo frábært er að verslunin sendir

Kvenleikinn er í forgrunni hjá þessu
dásamlega merki.

beint til Íslands. Kjólarnir eru í
breskum stærðum og koma frá
stærð 4 upp í stærð 18. Það ætti því
að vera auðvelt að finna rétta kjólinn enda eru þeir hver öðrum fallegri. mm@mbl.is
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Hér erum við hjónin að ganga út úr Bessastaðakirkju. Hann í útskriftarfötunum úr Menntaskólanum í
Reykjavík og hún í Donnu Karan-kjól sem Þórunn Elísabet Sveinsdóttir gaf henni stuttu fyrir brúðkaupið.

Einhvern veginn varð að vera slör við kjólinn. Í stað þess að festa það í hnakkann
festi brúðurin það ofan á hausinn og gætti þess vel að túbera vel undir.

verið sérsaumaður. Kjóllinn hafði verið í eigu
Síðasta sumar hitti brúðurin Þórunni El„Marta, þú ert að
búningahönnuðarins lengi og er hannaður af
ísabetu Sveinsdóttur, eða Tótu eins og hún
fara að gifta þig. Ég er ameríska hönnuðinum Donnu Karan. Hann
er kölluð, í boði hjá hjartans vinkonu okkar.
með kjól handa þér,“
er úr silki og er skáskorinn og fellur því vel
Tóta er einn af færustu búningahönnuðum
þrátt fyrir að vera ekki með miklum sniðlandsins og listamaður. Þegar brúðkaupið
sagði hún og brosti.
saumum. Hálsmálið fellur fallega og er flegið
barst í tal sagði hún: „Marta, þú ert að fara
að gifta þig. Ég er með kjól handa þér,“ sagði Tóta og það lifnaði
án þess að vera of mikið. Það sem er skemmtilegt við Donnu
Karan er að þegar brúðurin var unglingur að uppgötva heim
yfir henni. Brúðurin vissi ekki alveg hvernig hún ætti að taka
hönnunar og tísku þá tók hún ástfóstri við Donnu Karan. Árið
þessu enda ekki á hverjum degi sem kona gefur annarri konu
1997 kom svo sjálf drottning tískunnar til Íslands í tengslum við
brúðarkjól. Brúðurin ákvað þó að treysta og taka fagnandi á
risatískusýningu sem Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðmóti gjöfinni. Stuttu síðar fór brúðurin heim til Tótu á hennar
andi stóð fyrir í flugskýli nokkru. Á þessari sýningu voru undeinstaka heimili í miðbæ Reykjavíkur. Það er alltaf upplifun að
irföt frá Joe Boxer sýnd af íslenskum fyrirsætum en sýningunni
koma heim til hennar og ekki var upplifunin síðri þegar brúðurin
var sjónvarpað í Bandaríkjunum sem þótt mjög merkilegt. Eftir
kom auga á kjólinn sem hékk á hurð inn af eldhúsinu. Hjartað
sýninguna var teiti á skemmtistað þotuliðs þess tíma sem kalltók aukakipp. Þarna var hann lifandi kominn.
aðist Astro og þar var Donna Karan mætt og líka unglingurinn
Brúðurin vippaði sér úr fötunum og klæddi sig í kjólinn í
(hvernig sem hann fór að því að komast inn). Að sjálfsögðu vatt
snatri og viti menn, hann smellpassaði. Var eins og hann hefði

Húðumhirða mikilvægur
liður í undirbúningsferli
stóra dagsins
Góð húðumhirða er mikilvægur liður í

draga úr öldrun húðar, litablettum,

undirbúningsferlinu fyrir stóra daginn.

bólum og þurrki. Húðfrumurnar

Best er að byrja með góðum fyrirvara að

endurnýja sig þegar vörurnar eru

huga vel að húðinni. Mikilvægt er að

notaðar og það sést svo sannarlega með

þrífa hana kvölds og morgna, nota góð

auknum ljómaStjörnur á borð við

nærandi krem og passa að vera með

Jennifer Aniston, Victoriu Beckham,

sólarvörn til að vernda hana gegn

Margot Robbie og Kim Kardashian nota

óæskilegum geislum sólarinnar.

kremin frá merkinu og eru miklir
aðdáendur. Agustinus Bader vörurnar

Vörurnar frá Augustinus Bader komu á

fást í Eliru, snyrtivöruverslun í Smáralind.

markað árið 2018 og hafa unnið til fleiri

Þar veita snyrtifræðingar fagmannlega

en 60 verðlauna. Stjörnurnar nota

þjónustu hvað varðar húðumhirðu og

kremin frá honum til að undirbúa húðina

förðun. Einnig er hægt að versla á elira.is.

fyrir viðburði eins og Met Gala og
Óskarinn. Þá má einmitt sjá
förðunarfræðinga með bláu krukkurnar
á lofti. Augustinus Bader, virtur
stofnfrumufræðingur og prófessor í

Elira Beauty er

líftækni, hefur í 30 ár verið að þróa

á fyrstu hæð í

hágæða húðvörur sem hjálpa til við að

Smáralind.

þessi unglingur sér upp að Donnu Karan til að segja henni að
hún væri flottust. Svona eins og unglingar gera! Á þessu augnabliki hefði þessum unglingi aldrei dottið í hug að hann ætti eftir
að klæðast kjól úr hennar smiðju 25 árum síðar. Og það á brúðkaupsdaginn. Á þeim tíma átti þessi unglingur varla fyrir samloku og alls ekki peninga til að kaupa hönnun Donnu Karan.
Þegar brúðurin var komin með þennan fagra kjól í hendurnar
varð hún að fá slör við kjólinn – sem var aldrei inni í myndinni
áður. Slörið þurfti að vera einfalt en samt stórt og sítt. Gæti hálfpartinn verið eins og kápa. Í taugaspennu endaði brúðurin í
versluninni Loforð, sem er töfraheimur fyrir brjálaðar brúðir og
ættingja þeirra, og gekk út með slör sem smellpassaði. Bæði
hvað lit og áferð varðar.
Núna hangir kjóllinn inni í skáp ásamt slörinu og á hverjum
morgni verður brúðinni hlýtt í hjartanu þegar hún horfir á kjólinn og slörið. Þessu fylgja einstakar minningar sem ylja á hverjum degi.

48 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 22. APRÍL 2022

Það var góð ákvörðun að fá Björgu Alfreðsdóttur til að vera með okkur þennan dag.

Þetta púður jafnar
áferðina og kemur í veg
fyrir of mikinn glans.

H
h

Sólarpúður
gerði mikið fyrir
heildarmyndina.

Létt og ljómandi brúðkaupsförðun.
Ekki of mikið
af neinu en
samt búið að
bjarga því
sem bjargað
varð.

Guði sé lof
Einhvern veginn var ég á því að farða mig sjálf fyrir eigin giftingu en
þegar stóri dagurinn nálgaðist guggnaði ég á því – sem betur fer.
Þá kom Björg Alfreðsdóttir, alþjóðlegur förðunarmeistari YSL,
eins og frelsandi engill og bjargaði málunum.
Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is

Björg setti þennan
hyljara undir augun.

Glæsilegir kjólar fyrir
brúðkaupsveisluna

laxdal.iss

Laxdal er í leiðinni
BERNHARÐ

LAXDAL
Skipholti 29b • S: 551 4422

B

jörg fékk engin önnur fyrirmæli hvað varðar förðunina en að reyna að fegra viðfangsefnið eins og hægt væri án þess að brúðurin yrði eins og dragdrottning. Hún
mælti með því að brúðurin setti á sig rakamaska kvöldið áður og færi snemma að
sofa. Þeim fyrirmælum var að sjálfsögðu fylgt en um hálfu ári fyrir giftinguna fór
brúðurin í átak að þvo andlitið kvölds og morgna og bera alltaf á sig serum fyrir

svefninn.
Björg mætti heim til okkar um morguninn með allt sitt hafurtask og var
með okkur fjölskyldunni á meðan við vorum að gera okkur tilbúin. Þegar
hún var mætt þakkaði ég almættinu fyrir að hún væri komin að bjarga málunum. Ég hefði örugglega klúðrað þessu öllu því stressið yfirtók allt. Með
sinni notalegu nærveru náði hún að róa mig niður og alla hina í leiðinni. Ég
var búin að blása á mér hárið og krulla það áður en hún byrjaði að farða.
Hún byrjaði á því að setja Touche Éclat Blur Primer á andlitið og svo
setti hún Pure Shots Lines frá YSL sem veitir mikinn raka. Eftir það setti
hún All Hours-farða frá YSL, All Hours-hyljara frá sama merki og líka
púðrið All Hours translucent.
Þá var komið að augnförðuninni. Björg skyggði augnlokin með
French Nude 01-augnskuggapallettunni frá Lancôme en hún inniheldur fimm liti sem eru frá ljósbleikum út í dökkbrúnan.
Með litunum náði hún að ramma augun inn og
stækka þau svolítið með réttum trixum. Hún setti
brúnan augnblýant frá YSL í kringum augun en
blýanturinn heitir Crushliner og er númer 2.
Fyrir brúðkaupið spurði ég Björgu hvort ég
ætti að gera eitthvað við augabrúnirnar, láta lita
þær og plokka, en hún harðbannaði það. Hún
vildi geta mótað þær sjálf á náttúrulegan
hátt og vildi koma í veg fyrir að þær yrðu of
dökkar og grimmilegar. Hún notaði Brow
Blade frá Urban Decay sem er frábær
blýantur sem auðvelt er að nota bæði dagsdaglega og á hátíðarstundum. Til
að toppa augnförðunina setti
hún MVEFC waterproofmaskarann frá YSL. Brúðurin
Farði frá YSL er
heimtaði að fá nokkur gervieinstakur.
augnhár og varð Björg við þeirri
ósk.
Mér finnst alltaf fallegt að hafa svolítinn kinnalit
og því setti Björg Couture-kinnalitinn frá YSL í
kinnarnar. Þessi litur er númer sjö og gefur fallega
áferð án þess að brúðurin yrði eins og Sindy-dúkka.
Svo skyggði hún andlitið með Beached Bronzer
Bronzed frá Urban Decay. Mér finnst alltaf fallegt
að hafa örlítið sólarpúður í andlitinu og tala nú ekki
um á fallegum sumardegi eins og þessum.
Björg dýrkar þennNæst var komið að vörunum og mótaði Björg varan úða frá Urban
Decay en hann
irnar með Lip Styler 70 frá YSL. Svo setti hún varaheldur andlitinu á
litinn Rouge Pur Couture 70. Nú var nánast allt
sínum stað í sólVaraliturinn
tilbúið. Það vantaði bara punktinn yfir i-ið, en það
arhring eða svo.
Rouge Pur
var að úða All Nighter setting-sprayinu frá Urban
Það reyndi reyndCouture 70
Decay yfir andlitið. Þess má geta að förðunin haggar ekki á það í
er æði.
aðist ekki allan daginn og langt fram á kvöld.
þessu tilfelli.

Ég vildi
alls ekki
hafa of
dökkar
stimplaðar
augabrúnir og
því setti Björg
þennan blýant
sem gefur lit
en er mildur.

Þessi maskari frá YSL
þykkir og lengir augnhárin. Björg setti reyndar
gerviaugnhár yfir mín
eigin augnhár til að gera
þau enn þá stærri og
þykkari. Mæli með því.
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Heimagerð
hárgreiðsla

Hér er hú
n
hönd á a að leggja lokaugnförðu
nina.

Björg er alþjóðlegur
förðunarmeistari YSL og
sérlega fær í sínu fagi.

Couturekinnaliturinn
frá YSL.

Touche Éclat
Blur Primerinn
frá YSL fyllir
upp í misfellur
húðarinnar og
sléttir hana.
Lip Styler 70 frá
YSL gefur lit en er
ekki of dökkur.

Þegar kemur að stóra deginum skiptir hárið töluverðu máli. Allt á að
vera fullkomið en þær sem eru vanar að græja hárið á sér á hverjum
degi og vilja ekki of mótaða hárgreiðslu geta hæglega gert það sjálfar.
Best er að byrja á að þvo hárið með sjampói og næringu. Svo er gott
að úða hitavörn í hárið og setja Texturising Volume Spray frá Label M í
rótina til þess að fá meiri lyftingu. Til að fá almennilega lyftingu er best
að hvolfa höfðinu og blása hárið þannig. Þegar rótin er orðin þurr er
fínt að snúa sér við og klára að blása hárið með krullubursta.
Þegar allt hárið er orðið þurrt er krullujárninu stungið í samband.
Ég notaði Rod 4 frá HH Simonsen. Það er keilujárn sem ég nota yfirleitt á hverjum degi og ákvað að nota þennan dag líka. Þegar krullujárnið var orðið heitt skipti ég hárinu upp í sirka átta hluta og krullaði
það, lokk fyrir lokk. Til þess að koma slörinu fyrir varð ég að taka hárið
frá andlitinu og túbera vel svo slörið héldist. Svo þurfti bara að koma
slörinu fyrir og bingó!

ROD VS4 frá HH Simonsen er eitt af
þessum krullujárnum sem þola það
að það sé notað á hverjum degi. Það
er auðvelt í notkun og hitnar vel.

fastus.is

VANDAÐAR BRÚÐARGJAFIR
Verið velkomin í vefverslun okkar fastus.is eða í verslun okkar að Síðumúla 16 og skoðið úrvalið
af vörum sem fagmenn, áhugamenn og aðrir snillingar geta ekki verið án í góðu eldhúsi.

Opið mán - fim 8:30 – 17:00, fös 8:30 – 16:15
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

Í meira en áratug hef ég krullað
á mér hárið á nákvæmlega sama
hátt. Þess vegna ákvað ég að
gera það líka þennan dag
því það er svo einfalt.
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Hvaða ilmur er bestur fyrir þig?
Vissir þú að lyktarskynið er öflugasta skilningarvitið? Það er allt að 150.000 sinnum næmara en sjónin og
við getum skynjað yfir trilljón mismunandi ilmi í umhverfinu. Lyktarskynið er einnig það skilningarvit sem
við tengjum minningum þar sem öflugir og einstakir ilmir geta dregið fram djúpar tilfinningar.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

I

lmvatn er ósýnilegur hluti persónuleikans og hefur áhrif á þig
og fólkið í kringum þig. Góður ilmur getur unnið gegn stressvöldum í daglegu amstri og aukið sjálfstraust en þrátt fyrir
það eru um 80% karlmanna sem ekki nota ilmvatn daglega.

POLO Cologne Intense
Er ný viðbót við Ralph Lauren-ilmlínuna og er frekar kröftugur
miðað við cologne. Ilmurinn inniheldur blöndu af myntu, salvíu og
viðartónum sem gefa honum nútímalega fágun og klassík.

Hvernig áttu að velja?

L‘Homme Prada Intense eau de parfum

Aftershave er, eins og nafnið gefur til kynna, vara sem notuð er
eftir rakstur til að róa og mýkja húð þar sem menn geta valið á
milli aftershave í vökva- eða kremformi. Aftershave hefur gjarnan kröftugan ilm en það inniheldur yfirleitt um 1-2% af ilmolíu.
Cologne er elsta skilgreining herrailms og eru cologne-ilmir
gjarnan léttir og ferskir með 3-4% af ilmolíu. Kölnarvatn hentar þeim sérstaklega vel sem vilja léttan og mildan líkamsilm
sem skilur ekki eftir sig slæðu af ilmi þegar gengið er fram hjá.
Eau de Toilette er algengasta form ilmvatna og inniheldur um 515% af ilmolíu svo ilmurinn endist lengur en aftershave og cologne.

Er kröftugur ilmur sem erfitt er að gleyma! Hann inniheldur
heillandi samsetningu viðartóna, patchouli og ristaðra tonkabauna.
Parfum er komið af latneska orðinu per fumum sem þýðir „í
gegnum reyk“ og er kröftugasta form ilmvatns. Ef þú vilt að
ilmurinn endist allan daginn og jafnvel kvöldið og nóttina líka
þá færðu þér parfum!
Acqua Di Gio

Fallegur
borðbúnaður

Er söluhæsti herrailmurinn frá Armani og er fáanlegur í

bæði vökva- og kremformi. Hressandi ilmur með frískandi nótum sjávartóna, bergamíu og patchouli.
Born in Roma Coral Fantasy
Er glænýr ilmur frá Valentino. Ilmurinn er orkumikill og býr
yfir ferskleika. Hann hefur að geyma einstaka kryddblöndu
með blöndu af blágresi, tóbaksplöntu og patchouli.
Eau de Parfum er annað algengasta form ilmvatna og inniheldur um 15-20% af ilmolíu, þessi gerð ilmvatna endist í allt að
8-12 klukkustundir.
Y Le Parfum
Er ákafari útgáfa af upprunalega Y frá Yves Saint Laurent.
Öflugur og dökkur ilmur sem sameinar ferskleika og kraft í einstaklega fáguðum ilmi. Greipaldin, sedrusviður og lofnarblóm
einkenna ilminn.

Farði sem gerir kraftaverk fyrir húðina
Nýjasti farðinn úr smiðju
Max Factor heitir Miracle
Pure. Nafngiftin er
líklegast engin tilviljun því farðinn er
algert undur og laðar
fram það allra besta.

Brúður

Ásthildur Hannesdóttir
| asthildur@mbl.is
essi kraftaverkafarði
inniheldur allt sem nútímakonur krefjast.
Farðinn hefur uppörvandi og
húðbætandi eiginleika en Cvítamín, hýalúronsýrur og kollagen eru hin heilaga þrenna
sem breyta ásýnd húðarinnar
og bæta ástand hennar til
muna með reglulegri notkun.
Nútímakonur eru löngu búnar að
sjá hversu árangursríkar þessar
efnablöndur eru þegar öldrunarmerki húðarinnar hafa gert
vart við sig.
Mikilvægi þess að nota sólarvörn
verður aldrei of gömul tugga. Miracle
Pure-farðinn veitir mestu mögulegu
vörn sem snyrtivörur geta verið
gæddar gegn útfjólubláum geislum
sólarinnar en hann inniheldur sólarvörn í 30 SPF PA+++ faktor.
Ótímabær öldrun húðarinnar stafar

Þ

Austurvegi 21, 800 Selfoss
www.litlagardbudin.is
s. 587 2222

langoftast af sólinni og þá er
ekki úr vegi að bera á sig farða
sem kemur í veg fyrir slíkar húðskemmdir. Má því segja að þetta
sé hinn fullkomni sumarfarði.
Með reglulegri notkun bætir farðinn ekki einungis áferð húðarinnar
heldur jafnar hann líka húðlit. Farðinn
er úr léttri formúlu sem auðvelt er að
meðhöndla á þann hátt að ásýnd og
áferð verði náttúruleg. Svitaholur og
aðrar misfellur eru auðþekjanlegar
með Miracle Pure-farðanum en hann

er sagður veita miðlungsþekju sem
gerir það að verkum að hann stíflar
ekki svitaholur.
Farðinn er mjög rakagefandi en
hann veitir húðinni 24 stunda raka og
náttúrulega ljóma. Þegar þessi farði
er borinn á andlitið verður yfirbragð
húðarinnar svo náttúrulegt og húðin
öðlast mikla fyllingu. Viljir þú auka
þekjuna og fá mattara yfirbragð þá er
enginn vandi að byggja farðann upp
eða blanda við annan farða frá Max
Factor.
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Góð (húð)ráð fyrir stóra daginn
Björg Alfreðsdóttir, alþjóðlegur förðunarfræðingur YSL á Íslandi, og Bára Hafsteinsdóttir,
snyrtifræðingur Lancôme á Íslandi, ráðleggja okkur með húðrútínu og förðun fyrir stóra daginn.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
ára og Björg eru sammála um að það sé aldrei
of seint að byrja að undirbúa húðina fyrir
stóra daginn.
„Það er gott að nota áhrifaríkar meðferðir á
við retinól og sýrur. Gott er líka að fara í húðhreinsun fjórum vikum fyrir brúðkaup. Góð húðhreinsun,
mikill raki og sólarvörn gera húðinni gott og því er ráðlegt
að bæta því við húðumhirðuna
nokkrum vikum fyrir stóra daginn svo hún verði rakafylltari,
heilbrigðari og geislandi þegar
að brúðkaupi kemur,“ segir
Bára og mælir með Confidence
in Cleanser frá IT Cosmetics
sem gefur milda en áhrifaríka
hreinsun og má nota kvölds og
morgna fyrir allar húðgerðir.
„C-vítamín hefur andoxandi
Pure Shots
virkni og eykur ljóma og heilbrigði frá YSL gefhúðar. C-vítamínið frá Kiehl‘s inni- ur húðinni
mikinn raka.
heldur einnig hýalúrósýru sem
Það er
gefur húðinni jafnari áferð,“ segir
borið á
Bára.
húðina
áður en
Ekki gleyma varakreminu!
farðinn er
Lykillinn að fallegum vörum er settur á.
nærðar varir. „Absolu-varakremið frá Lancôme
má nota eftir þörfum til að fá þrýstnari og jafnari varir,“ segir Bára og bendir á að gott dagkrem skipti líka máli.
„Rakagefandi og styrkjandi andlitskrem gerir kraftaverk. Ultra Facial-andlitskremið frá
Kiehl‘s er eitt vinsælasta rakakrem í heimi en
það læsir rakann í húðinni allan daginn. Génifique-

B

augnkremið frá Lancôme dregur úr þrota á
augnsvæðinu, róar og gefur mikinn raka og
ljóma. Það gefur einnig jafna og bjarta áferð
undir förðun.“
Sólarskemmdir geta orsakað um 80% af
ótímabærri öldrun húðar og þess vegna
skiptir máli að nota sólarvörn.
„Creme Solaire frá Biotherm verndar,
rakafyllir og styrkir húðina.“
Degi fyrir brúðkaup er gott að veita
húðinni extra dekur með hreinsandi og
rakagefandi möskum, einnig er mikilvægt að drekka mikið vatn og ná löngum
og góðum svefni.
„Notaðu Turmeric & Cranberry seed hreinsiog ljómamaskann frá Kiehl‘s fyrir
þéttari, jafnari og meira ljómandi
Þetta krem veitir mjög
áferð. Génifique-maskinn frá Lanmikinn raka.
côme er bjargvættur sem dregur úr
þrota og sýnileika fínna lína og
hrukka og gerir kraftaverk kvöldi
fyrir stóra daginn,“ segir Björg og
nefnir nokkur atriði sem gott er að
hafa í huga þegar ákveða á brúðÞað skiptir
arförðunina.
máli að nota
„Ef nota á brúnkuaukandi vörur
farða sem
er mikilvægt að nota þær líka fyrir
endist allan
prufuförðunina svo hægt sé að velja
daginn og
langt fram á
rétta liti í förðunarvörum. Eins er
kvöld.
gott að klæðast hvítu til að sjá
hvernig allir litir tóna við,“ segir
Björg og mælir með því að fólk velji
látlausa tímalausa förðun fyrir stóra
daginn. Það kemur betur út á mynd!

Brúðir sem vilja vera með
vel nærða húð á brúðkaupsdaginn sinn ættu
að fara í húðhreinsun
fjórum vikum fyrir brúðkaup og setja á sig rakamaska deginum áður.

Vitamix blandarar eiga sér fáa jafningja
Er Vitamix ekki örugglega á gjafalistanum þínum.....

Járnháls 2
110 Reykjavík
Sími 440 1800
www.kaelitaekni.is
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Snyrtivörurnar sem
kalla fram það besta

Birkir Már Hafberg förðunarmeistari dýrkar létta og fallega förðun á brúðkaupsdaginn. Hann segir að brúðarförðun eigi að vera tímalaus og ýti undir náttúrulega
fegurð. Hann tók saman lista yfir þær vörur sem gera
hverja konu að drottningu á þessum mikilvæga degi.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate
Er serum sem hentar öllum húðgerðum en það styrkir
og þéttir húðina. Ég nota það á undan rakakremi til að
auka virkni rakakremsins.
Clarins Extra Firming Energy dagkrem
Þetta dagkrem gefur ótrúlega fallega útgeislun og
orku. Það þéttir húðina og gefur gullfallegan ljóma.
Shiseido Vital Perfection Uplifting
and Firming Express Eye Mask
Á svona stórum degi þarf fólk á
smá dekri að halda. Þessi augnmaski
inniheldur retinól sem lyftir og
sléttir augnsvæðið. Einnig
birtir hann augnsvæðið og er
því fullkominn að nota áður en
fólk málar sig.
Guerlain L‘Or Primer
Gullfallegur primer sem
sléttir áferð húðarinnar. Varan inniheldur sléttunargel
sem stinnir húðina og minnkar húðholur. Ég
gæti ekki lifað án hans!
Chanel N°1 Red Camellia Revitalising
Foundation
Farði sem gefur húðinni geislandi
ljóma. Hann er með miðlungsþekju og
endist mjög vel. Formúlan er létt og
sest því ekki í fínar línur.
Shiseido Synchro Skin SelfRefreshing Concealer
Dásamlegur hyljari sem smitar ekki
frá sér né sest ofan í fínar línur. Ég
nota hann oft sem grunn fyrir augnskugga. Miðlungsþekja sem veitir náttúrulega áferð.
Soleil Tan De Chanel
Algjör „classic“ frá Chanel. Soleil
Tan De Chanel er sólarpúður í
kremkenndri formúlu sem
veitir hið fullkomna sólkysstan ljóma. Ég nota hann
á efstu punktum andlitsins.

Birkir Már Hafberg
vill hafa brúðarförðun náttúrulega.

Shiseido Minamalist WhippedPowder Blush
Kremaður kinnalitur sem er ótrúlega fallegur á
húðinni og einfaldur í notkun. Formúlan er litsterk og
gefur húðinni fallegan og náttúrulegan ljóma. Hægt er að dúppa honum á
með fingrunum eða með kinnalitabursta.
Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Custom Finish-púðurfarði
Kremkenndur púðurfarði sem veitir náttúrulega áferð. Það má bera hann
á með bursta eða nota blautan svamp til að byggja upp þekju. Hann er silkimjúkur og gefur húðinni „airbrushed“ áferð.
Chanel Les 4 Ombres 308 Clair-Obscur
Æðisleg augnskuggapalletta frá Chanel sem inniheldur fullkomna jarðtónaliti sem ramma inn augun.
Litirnir eru allir mattir og blandast eins og draumur.
Ég nota ljósari litinn á augnlokinu og dekkri til að
skyggja og móta.

Við viljum vera hluti af því að gera upplifun þína af
dásamlegustu stundum lífs þíns sem eftirminnilegasta
Njóttu þess að láta dekra við þig í róandi
og þægilegu umhverfi þar sem hugur,
líkami og andi verða endurnærð.

Gefðu ástinni
þ
gjafabréf hjá inni
Fegu
og Spa snyrtist rð
ofu

Shiseido MicroLiner Ink – Brown
Örfínn augnblýantur sem endist í allt að 24 klukkustundir. Formúlan er mjúk og litsterk. Það er auðvelt
að blanda hann ef þú vilt aðeins mildara lúkk en þegar hann þornar haggast hann ekki! Brúnn augnblýantur er
uppáhaldið mitt í brúðarförðun því hann gefur augunum form á
léttan og rómantískan hátt.
Guerlain Mad Eyes Mascara
Mad Eyes-maskarinn frá Guerlain gefur augnhárunum mikla
fyllingu og lengir ásamt því að greiða vel úr þeim. Formúlan inniheldur nærandi efni sem þétta og lengja augnhárin líkt og serum. Ég skelli svo oft á nokkur stök augnhár áður en ég set maskara til að gefa meiri fyllingu!
Clarins Natural Lip Perfector

Glæsibær, Álfheimar 74 - Sími 831 5676 - www.noona.is/fegurdogspa

Natural Lip Perfector frá Clarins á heima í flestöllum veskjum
landsins! Þessi gloss eru ótrúlega rakagefandi og næra varirnar
allan daginn! Hann veitir létta þekju og fallegan ljóma. Mér
finnst litur #01 einstaklega fallegur og fullkominn fyrir brúði!
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Brúðgumar þurfa líka
að hugsa um húðina
Brúðgumar til sjávar og sveita þurfa líka að hugsa um
húðina fyrir stóra daginn. Birkir Már Hafberg förðunarmeistari gefur góð ráð fyrir þá sem vilja ekki vera
goslausir og líflausir þegar þeir kvænast ástinni.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
Guess Clean Rejuvenating Face Wash
Það er mikilvægt að þrífa húðina kvölds og morgna.
Helst alla daga en sérstaklega í aðdraganda brúðkaups. Þessi andlitshreinsir inniheldur argan olíu og
aloe vera sem róar húðina og er því fullkominn eftir
rakstur.
Guess Protect Hydrating Face Moisterizer
Hvern dreymir ekki um rakakrem sem verndar húðina
og gefur henni orkuskot! Kremið inniheldur koffín sem
lífgar upp á húðina. Hver þarf ekki á því að halda?
Shiseido Men Total Revitalizer Eye Cream
Augnkrem sem minnkar ummerki þreytu og lýsir augnsvæðið kemur að góðum notum á stórum dögum eins og
brúðkaupsdögum. Formúlan inniheldur níasínamíð sem
hvetur til aukinnar kollagenframleiðslu á augnsvæðinu.
Shiseido Skin Correcting GelStick Concealer
Gelkennd áferð og rakagefandi formúla sem
endist í allt að 24 klukkustundir. Áferðin er
mjög náttúruleg og því fullkomin til að hylja
bólur, fela dökka bauga eða roða í húðinni.
Chanel Bleu De Chanel
Það er mikilvægt að velja réttan ilm fyrir
stóra daginn. Bleu De Chanel-ilmurinn frá
Chanel er tímalaus. Ilmurinn inniheldur bæði
viðar- og arómatískar nótur með léttum
sítrusferskleika.
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Vitra-fatahengi fyrir nánast hvað sem er,
úr brúnni hnotu kostar það 34.632 krónur. Fæst í Pennanum-Eymundsson.

Bónorðsspilin eru
skemmtileg aukagjöf
fyrir brúðhjónin. Þau
fást í verslun Þjóðminjasafns Íslands
og kosta 990 krónur.

Húðdroparnir
frá Bláa lóninu innihalda öfluga formúlu
fyrir brúðhjónin sem
vinnur gegn öldrun húðarinnar. Þeir kosta
17.900 krónur og fást í
verslunum Bláa
lónsins.
Vitamix-blandarinn frá
Kælitækni er algjörlega
gjöf sem gefur áfram,
góða heilsu og girnilegar kræsingar. Blandararnir frá Vitamix
kosta frá 105.144 krónum.

Brúðkaupsgjafir sem
gleðja

Kartell Pumo-ílát geta verið hvar sem er í
húsinu. Fallegt undir konfekt, skartgripi eða
jafnvel inni á baði undir baðsaltið. Það kostar 18.490 krónur og fæst í Casa.

Það getur verið einstaklega skemmtilegt að velja
veglega gjöf fyrir ástfangna parið sem ætlar að
gifta sig á þessu ári.Verslanir landsins eru fullar af
fallegum varningi sem gaman er að gefa. Hér er
sýnishorn af því besta.

Alessi Big Love-skeiðar
minna brúðhjónin á ástina í
lífinu, þær koma fjórar í
pakka og kosta 4.990 krónur. Skeiðarnar fást í Casa.

Shakespeare, stafræna prentverkið eftir Erró, er áritað og númerað og gert í 28 eintökum. Stærð pappírs
er 55 cm á breidd og 44,5 cm á hæð. Það kostar
105.000 krónur og fæst í Listasafni Reykjavíkur.

Kitchenaid-hrærivél
175, í þokubláum
lit. Kostar 97.995
krónur og fæst í
Byggt og búið.

C’est Bon-kristalskertastjakinn í brúnu
kostar 6.392 krónur
og fæst í Húsgagnahöllinni.

Stytta EVE ll
Limestone er
smart listaverk á borðið.
Kostar
12.900 krónur og fæst í
Epal.

70’s-keramikvasi frá HK Living fæst í Línunni og kostar
6.800 krónur.
Tilvalin gjöf inn
á klassíska
heimilið.

Neat Brown-borðlampinn frá House Doctor er falleg blanda af
gler og marmara. Hann kostar 39.900 krónur og fæst í Línunni.
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Le Creuset-diskur, 27
cm, er smart gjöf fyrir
brúðhjón sem vilja
veglegt stell. Diskurinn
kostar 6.490 krónur og
fæst í Lífi og list.

Vasinn sem heldur blómunum í skefjum. Stór vasi frá
Ikebana er engu öðru líku
fyrir heimilið. Hann kostar
25.500 krónur og fæst í Epal.

Stelton-kaffikanna, eins lítra,
í dökkum mokkalit kostar 9.495
krónur og fæst í
Kúnígúnd.

Litla Le Creuset eldfasta
mótið kostar 5.990 krónur
og fæst í Lífi og list.

Kartell Trullokökuboxið er
engu öðru líkt.
Það kostar
17.900 krónur
og fæst í Duka.

Taj Mini-borðlampinn frá Kartell
er falleg gjöf sem lýsir upp
heimilið af fegurð. Hann kostar
39.900 krónur og fæst í Casa.
Fyrir brúðhjónin sem vilja aðeins það
besta á rúmið sitt borgar sig að
kaupa rúmföt frá Magic Linen, sem
fást í Bast og kosta 36.995 krónur.
Kemur í fallegum poka; eitt sængurver og tvö koddaver.

Veglegt skurðarbretti xl, úr
hringlaga hnotu. Kostar
26.600 krónur og fæst í Epal.

Eva Solo Nordiceldhústeketill í svörtu,
kostar 6.990 krónur og
fæst í Húsgagnahöllinni.
Vitra Eames House-fuglinn úr hnotu
er einstök gjöf sem hentar mörgum.
Hann kostar 39.900 krónur og fæst í
Pennanum-Eymundsson.

KRINGLAN
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„Þetta var fjórða dagsetningin sem við völdum“
Það var ekki auðvelt að gifta sig í algleymi kórónuveirunnar á síðastliðnum árum líkt og Sigurbjörg
Guðmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur á lyflækningadeild Sjúkrahússins á Akranesi, og Ómar Örn
Helgason viðskiptafræðingur
fengu að kynnast. Þau giftu sig í
Hvalfirði í september síðastliðnum,
en áður höfðu þau frestað brúðkaupinu þrisvar vegna veirunnar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að voru allir orðnir spenntir fyrir
brúðkaupinu og ætluðum við upphaflega að gifta okkur í júní árið
2020, en það frestaðist vegna kórónuveirunnar. Við giftum okkur loks
í september árið 2021, en það var fjórða dagsetningin sem við höfðum tilkynnt brúðkaupsgestunum. Undirbúningurinn var því svolítið
skrýtinn og margt sem þurfti að ganga upp til
að dagurinn yrði að veruleika. Ég leyfði mér
eiginlega ekki að trúa því að þetta væri að
ganga upp fyrr en ég var í bílnum á leiðinni í
kirkjuna á brúðkaupsdaginn. En þetta gekk allt
upp að lokum og varð dagurinn eins og ég hefði
helst getað vonast til. Í raun alveg fullkominn.
Það var greinilegt að fólk saknaði þess mjög
að koma saman og skemmta sér því stemmingin
var svo góð. Í raun var brjáluð stemming alveg
þar til rútan kom og sótti okkur um nóttina.“

Þ

Í fallegum sal niður við sjóinn
Sigurbjörg og Ómar giftu sig í Hallgrímskirkju í Hvalfirði og veislan var haldin í Kalastaðakoti sem er rétt þar hjá.
„Þar er stór salur niðri við sjóinn sem búið er
að taka í gegn og er aðstaðan öll mjög flott. Þóra
Björg Sigurðardóttir gifti okkur og var athöfnin
látlaus og þægileg. Helga Ingibjörg Guðjónsdóttir söng og var hún hreint út sagt mögnuð.
Eftir kirkjuna var rúta sem keyrði okkur upp í
Kalastaðakot þar sem gestir fengu sér drykki
og veitingar, á meðan við fórum í myndatökuna.
Þegar við komum aftur þá hófst veislan.“
Boðið var upp á þrírétta matseðil og nóg af
víni og sáu frænkur þeirra hjóna um að stýra
veislunni.
„Það voru leikir og atriði frá vinum og ættingjum og svo endaði veislan með plötusnúð
sem spilaði fram á nótt.“
Hjónabandið var innsiglað
með kossi, líkt og tíðkast í
íslenskum brúðkaupum.

Allir fengu fallegan klæðnað við sitt hæfi
Sigurbjörg keypti kjólinn sinn í Loforði og
flestalla fylgihlutina sem hún var með.
„Kjóllinn var með stuttum samfestingi að innan og síðu pilsi yfir sem hægt var að smella af
þegar partýið byrjaði. Ég var með sítt slör með
blúndu að neðan sem var einnig úr Loforði.
Dóttir mín fékk blómastelpukjól úr sömu verslun og feðgarnir fengu sér allir eins sérsniðin
jakkaföt úr Suitup.
Jakkafötin voru úr dökkgrænu þunnu ullarefni og stóðu þeir allir þrír saman, eins klæddir,
upp við altarið þegar gestirnir mættu í kirkjuna,“ segir Sigurbjörg.
Hvað með hár og förðun?
„Hárgreiðslukonan mín, hún Stefanía Sigurðardóttir á hárgreiðslustofunni Mozart, sá um
hárið og Kristjana Bjarnadóttir sá um förðunina. Ég er fastagestur hjá þeim báðum svo ég
vissi að ég væri í góðum höndum að hafa þær
með mér.“
Búin að vera saman í fjórtán ár
Þau Sigurbjörg og Ómar kynntumst í Fjölbrautaskólanum á Akranesi en besta vinkona
hennar þekkti til hans og kynnti þau upphaflega.
„Ómar er úr Hvalfjarðasveit og hafði verið í
grunnskóla í sveitinni en ég er frá Akranesi og
var í skóla þar. Við vissum því ekki af hvort öðru
fyrr en í fjölbraut. Hlutirnir gerðust frekar

Ljósmyndir/Blik Studio

Þau giftu sig í
Hallgrímskirkju
í Hvalfirði.

Sigurbjörg Guðmundsdóttir,
Ómar Örn Helgason, Helgi
Freyr og Hilma á brúðkaupsdaginn í september í fyrra.
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Kim Klara og Daníel hjá Blik Studio tóku
bæði ljósmyndir í brúðkaupinu. Þannig náðist að mynda alls konar sjónarhorn sem gaman er að eiga inn í framtíðina.

Ástin blómstrar á milli þeirra
Sigurbjargar og Ómars.
Ljósmyndir/Blik Studio

Parið kynntist
í Fjölbrautaskólanum á
Akranesi á
sínum tíma.

Brúðkaupsbíllinn var Saab af árgerðinni 1983, sem þau fengu að kaupa með húsinu sínu.

Sigurbjörg og Ómar
giftu sig í Hvalfirði í
september í fyrra.

„Þær skipta mjög miklu máli, enda koma
margir þeim fyrir upp á vegg, þar sem minningarnar eru varðveittar um fegurðina á stóra daginn.
Það fyrsta sem ég bókaði þegar við vorum búin að ákveða dagsetninguna voru ljósmyndarar,
sem var reyndar aðeins flókið út af þessum fjórum dagsetningum sem við vorum með.
Ég var löngu búin að ákveða að fá Blik Studio, þau Daníel Þór Ágústsson og Kim Klara
Ahlbrecht, til að sjá um ljósmyndirnar. Ég er
mjög hrifin af þeirra stíl og fannst svo gott að
hafa einhverja sem ég treysti fullkomlega fyrir
þessu. Það er líka kostur að þau eru tvö saman,
því þannig ná þau alltaf tveimur sjónarhornum.
Þau eru fagmenn fram í fingurgóma og voru búin að spá í öll smáatriði, sem mér hefði aldrei
dottið í hug sjálfri.“
Það er erfitt að ráða við veðrið á Íslandi og
var það ekkert sérstaklega gott að þeirra mati á
brúðkaupsdaginn.
„Veðrið var ekki gott en við fórum upp í
Vatnaskóg og vorum rétt á undan rigningunni
og náðum fallegum ljósmyndum af okkur í einstakri nátttúrunni.
Við fengum einnig Kristin Gauta til að taka
upp daginn enda er gaman að geta horft á
myndbandið af brúðkaupinu og rifja þannig upp
minningarnar um brúðkaupið.“
Kynntust kokkinum tveimur árum áður
Í veislunni var sitjandi borðhald með þrírétta
matseðli.
„Við fengum Veisluþjónustu Silla, þar sem
Sigvaldi Jóhannesson sér um matinn, til að elda
fyrir okkur, en við höfðum verið í brúðkaupi
tveimur árum áður þar sem maturinn var svo
góður að við ákváðum að bóka hann í okkar
brúðkaup. Þegar gestirnir mættu var boðið upp
á graflax og grafna gæs. Í forrétt voru svo
blandaðir sjávarréttir í sætri chili-sósu, appelsínugrafið dádýr, villisveppa-risottobollur og
smjörsteikt hörpuskel. Í aðalrétt var nautalund
og kalkúnabringur ásamt meðlæti. Í eftirrétt
vorum við svo með franska súkkulaðiköku.“

Sigurbjörg keypti kjólinn sinn
í Loforði. Takið eftir því hvað
brúðarslörið er glæsilegt.

hratt hjá okkur og fyrr en varði fluttum við inn
saman og eignuðust svo Helga fljótlega.
Þegar við giftum okkur loksins vorum við búin að vera saman í tæplega 14 ár, áttum tvö
börn, hús, sumarbústað og kött, svo við töldum
tímabært að setja upp hringana.“
Hvað getur þú sagt mér um allar fallegu gjafirnar sem þið fenguð?
„Við vorum með smá gjafalista í tveimur
verslunum og fengum ýmislegt fyrir heimilið í
brúðkaupsgjöf. Matarstell, glös, hrærivél, pítsuofn og fleira fallegt. Við fengum einnig mikið af
peningum.“

Það voru allir fljótir að gleyma því hversu erfitt var að
ná öllu saman á þeim tíma sem brúðkaupið var haldið. Allir skemmtu sér einstaklega vel.

Notuðu gamlan Saab sem þau höfðu átt áður
Þau hjónin keyptu sér gamalt hús á Akranesi
fyrir fimm árum, hjónin sem byggðu húsið
höfðu búið í því alla tíð. Maðurinn sem bjó í húsinu átti Saab, árgerð 1983.
„Þegar við keyptum húsið var okkur boðinn bíllinn fyrir vægt gjald og við þáðum það. Nú er bíllinn
í eigu tengdapabba sem hefur verið að gera upp
gamla bíla. Okkur fannst því tilvalið að nota hann
sem brúðkaupsbíl og það var mjög skemmtilegt að
hafa þessa skemmtilegu tengingu við hann.“
Hvaða máli skipta ljósmyndir á brúðkaupsdaginn?

Gestirnir skemmtu sér
konunglega enda langt
síðan fólk gat komið saman vegna veirunnar.
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Í fjallabrúðkaupi
leikur náttúran
aðalhlutverkið.

Ljósmyndir/Kristján Maack

„Þórsmörk er algjör paradís“
Franz Friðriksson er mikill útivistarmaður sem veit fátt skemmtilegra en að vera með fjölskyldunni
og skapa góðar minningar. Hann kvæntist eiginkonu sinni, henni Höllu Jónsdóttur, í Þórsmörk 18.
september í fyrra í rómantískri athöfn sem var svo sannarlega í anda þeirra hjóna.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ið Halla kynntumst í gegnum sameiginlega vini þegar við fórum í útilegu
upp í Kerlingarfjöll. Við erum bæði
með brennandi áhuga á hjóla- og
fjallaskíðamennsku og náðum því
ótrúlega vel saman og ekki skemmdi fyrir hvað
hún var fögur kerlingin,“ segir Franz, aðspurður hvernig þau Halla kynntust.
Þegar kom að því að plana brúðkaupið segir
Franz að í grunninn vildu þau skapa ævintýrahelgi, þar sem þau og gestirnir ættu góðar stundir saman í umhverfi sem brúðhjónin
bæði elska, Húsadal í Þórsmörk.
„Þórsmörk er algjör paradís, hinn fullkomni
staður fyrir brúðkaupið okkar. Þar er hægt að
bjóða 130 manns gistingu hjá Volcano Huts í
herbergjum, smáhýsum, skálum og glampingtjöldum. Einnig er þar veislusalur og eldhús.
Við létum útbúa fallega teiknað boðskort með
leiðarlýsingu inn í Húsadal ásamt búnaðarlista
fyrir fólk að taka með í þetta ferðalag.
Ég hafði mjög gaman af þessu og naut þess

V

að standa í veseninu og brasinu í kringum það
að halda veislu inni á fjöllum!
Það þurfti mikið skipulag og utanumhald til
að láta svona viðburð gerast og er ég svo lánsamur að Halla mín sá um það. Við skiptum svo
með okkur verkum og erum svo heppin að eiga
frábæra vini og fjölskyldu sem við gátum sett í
alls konar verkefni, en án þeirra hefði þetta
aldrei verið hægt. Því ekki hefði ég getað séð
um þetta allt saman sem Halla var búin að
skipuleggja!“
Voru með stjórnendur í öllu
Brúðhjónin voru dugleg að setja rétt fólk yfir
vandasöm verkefni.
„Það voru skipaðir brennustjórar sem sáu
brennuna, flugeldasýningarstjórar sem sáu um
flugeldana, ljós- og hljóðmaður, plötusnúður,
umferðarstjóri yfir árnar, gítarleikari, yfirbílstjóri rútunnar, skreytinganefnd sem sá um
veislusalinn ásamt eftirréttaborðinu, morg5 SJÁ SÍÐU 60

Altari var reist uppi á Fljótshöfða þaðan sem horft er yfir Húsadal og Markarfljót og jöklarnir
eru allt um kring. Ljósmyndin segir meira en mörg orð um hversu vel brúðhjónin skemmtu sér
á brúðkaupsdaginn.

Franz Friðriksson og Halla Jónsdóttir giftu
sig í Þórsmörk þann 18. september í fyrra.

Gefðu fallegan
lífsförunaut
í brúðkaupsgjöf

Öll brúðhjón fá veglega
brúðargjöf frá Epal
Skráðu brúðargjafalistann í Epal
og við gefum væntanlegum
brúðhjónum fyrstu gjöﬁna.
Skeifan 6 / Smáralind / Kringlan /Laugavegur 7 / www.epal.is
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Dásamleg hópmynd
af brúðhjónunum
úti í náttúrunni
með veislugestum.

Seinna um kvöldið var
haldið partý þar sem
DJ Kobbi Coco spilaði
tónlist og sprautaði úr
reykbyssunni sinni
fram á rauða nótt.
Ljósmynd/Kristján Maack

unverðarstjóri, yfirmenn reisingar á veislutjaldi,
leiðsögumenn gönguferða, brúðarkjólaskreytingarstjórar, athafnarstjóri sem gaf okkur svo
saman og stjórnaði athöfninni, hljómsveit til að
leika undir dansiballi, veislustjórar sem stjórnuðu veisluhöldum, uppreisugengi sem reisti altari uppi á Fljótshöfða þaðan sem horft er yfir
Húsadal og Markarfljót og jöklana í kring.“

Á fjöllum eru farartæki
brúðhjónanna eilítið
öðruvísi en afskaplega smart.

Þótti skemmtilegt að taka á móti gestunum á
Land Rovernum sínum
Hvað getur þú sagt okkur um stóra daginn?
„Viku fyrir brúðkaupið byrjaði eiginlega ballið
en það rigndi stöðugt. Það sem gerist þá er að
það vex í ánum. Þar sem veisluhöldin áttu að
fara fram inni í Húsadal í Þórsmörk þá þurfi að
fara yfir þó nokkrar ár og þar á meðal hina
frægu Krossá. Við fórum að fá fregnir af færðinni og vatnavöxtunum sem voru ansi miklir.
Það var toppað með frétt af rútu sem festist á
leið inn í Þórsmörk í á sem er talin frekar lítil en
var orðin að stórfljóti og bjarga þurfti fólki úr
rútunni af björgunarsveitinni. Við þær fregnir
fengu margir í magann og spenna byrjaði að
myndast hjá mörgum gestanna. Eftir nokkur
símtöl við stressaðar frænkur var ekkert annað í
stöðunni en að pakka í bílinn og fara og kíkja á
aðstæður. Sem betur fer hafði minnkað í ánum
og komumst við á bílunum okkar yfir allar árnar
og inn í Húsadal við mikinn létti allra. Strax á
föstudeginum mættu fyrstu gestirnir sem
stefndu á að eyða helginni í Mörkinni með okkur. Ég tók við fólki við síðustu árnar á leið í
Húsadal en við höfðum þá útbúið stikaða leið
sem var leiðarvísir fyrir gesti á eigin bílum,
hvernig best væri að þræða þessar miklu ár –
Steinholtsá og Krossá. Við áttum von á helmingi
gesta á föstudag og svo hinum helmingnum á
laugardagsmorgninum með rútu sem við útveguðum.
Mér þótti ótrúlega skemmtilegt að taka á móti
gestunum á Land Rovernum mínum við ána og
fylgja þeim síðasta spölinn og eftir helgina áttaði
ég mig á því að einu myndirnar sem ég hafði tekið um helgina voru af bílum að keyra yfir árnar.
Aksturinn inn eftir gekk að flestu leyti vel fyrir
sig hjá öllum og voru bara tvær festur í ánni.
Bæði skiptin í Steinholtsánni en annað skiptið
festi töffarinn hún tengdamóðir mín sig á grjóti í
ánni og svo festi rútan sig í sandbleytu þegar
hún kom án farþega í prufuferð inn eftir á föstudeginum,“ segir Franz.
Það var einmitt á föstudeginum sem allir
hjálpuðu til við að reisa veislutjaldið, skreyta salinn og að koma öllum búnaði fyrir og undirbúa
veisluhöldin.
„Það gekk alveg eins og í sögu. Formleg dagskrá byrjaði með hádegismat á laugardeginum
þar sem við buðum upp á paelluna í veislutjaldinu. Eftir hana var „leiktími“ og fór fólk ýmist í
göngu eða hjólaferð og endaði saman uppi á
Fljótshöfða þar sem athöfnin fór fram. Það var
grenjandi ringing fram að athöfn en Halla mín
horfði á veðurkortin og seinkaði athöfninni um
hálftíma. Það var aldeilis þess virði því þegar
Ottó frændi gaf okkur saman í þessum fallega
fjallasal, þá opnuðust himnarnir með regnboga
og sólskini. Eftir athöfn var svo blásið til veislu
með mat, drykk og dansiballi þar sem Blúsband-

Um miðnætti brúðkaupsnóttina fengu brúðhjónin stjörnubjartan
himin og var þá kveikt upp í brennu og haldin flugeldasýning.

Þar sem veisluhöldin áttu að fara fram í Húsadal í Þórsmörk
þurfti að fara yfir nokkrar ár. Franz tók við gestunum við síðustu
árnar á leið inn í dalinn, en þá var búið að gera stikaða leið, sem
var leiðarvísir fyrir gesti á eigin bílum.

ið, með föður brúðarinnar í farabroddi, spilaði
undir dansleik. Um miðnætti datt niður allur
vindur og fengum við stjörnubjartan himin til
þess að kveikja upp í brennu og halda flugeldasýningu. Við tók svo risapartí þar sem DJ
Kobbi Coco þeytti skífum og sprautaði úr reykbyssunni sinni fram á rauðanótt.“

brennum fyrir, sem eru í grunninn bara ævintýri og útivera. Þar náum við ótrúlega vel að
tengjast og fáum að upplifa allskonar skemmtilegt saman. Í útiverunni sem við stundum, hver
svo sem hún er, fáum við útrás, súrefni og er
það ákveðin hugleiðsla sem skilar okkur betur
út í daginn.“

Eru góð í að leika sér saman

Mikilvægt að bjóða upp á góða næringu

Brúðhjónin voru dásamlega fallega uppábúin
í klæðnaði sem fór vel með náttúrunni í Þórsmörk.
„Halla keypti kjól frá Aliexpress og ég var í
ullarjakkafötum frá Kölska,“ segir Franz.
Þeir sem þekkja til Höllu og Franz segja þau
alveg sérstaklega skemmtilegt par og er forvitnilegt að vita aðeins meira um það.
„Eitt sinn tók ég mig til og ritaði á blað lífsgildin sem ég vildi lifa eftir, en þar er eitt þeirra
að skilja aldrei eftir bremsufar í klósettinu fyrir
einhvern annað að koma að. Ég held að það sé
eitt af gildum í góðu hjónabandi; náungakærleikur og tillitssemi,“ segir Franz og brosir og
heldur áfram að útskýra: „Nei, ég segi bara
svona. Það sem virkar allavega fyrir okkur er að
við leikum okkur mikið saman og sköpum okkur
alveg frábærar minningar í öllum þeim ævintýrum sem við tökum okkur fyrir hendur.
Við gerum hluti saman sem við elskum og

Maturinn í brúðkaupinu var mjög góður og sá
Jóhannes Steinn Jóhannesson hjá Nomy veisluþjónustu um þann hluta brúðkaupsins.
„Jói hjá Nomy veisluþjónustu kom inn í Þórsmörk. Þar byrjuðum við laugardaginn á að
bjóða upp á kjúklinga- og rækjupaellur í hádeginu. Við vildum að fólk færi satt út í daginn, því
það var ýmist á leið í fjallgöngu eða hjólaferð
um Þórsmörkina.
Um kvöldið buðum við svo upp á fordrykk og
snittur í forrétt. Aðalrétturinn var hlaðborð
með lambalæri og meðlæti sem bar rosalega
flott nöfn sem ég man ekki. Eftir matinn var
boðið upp á frönsku súkkulaðikökuna hans Elís
Árnasonar, frá Kaffi Adesso. Boðið var upp á
rauðvín og hvítvín, bjór á krana og tilbúna kokteila í dósum.
Svo vildum við smala öllum saman morguninn eftir og buðum upp á morgunmat til að
klára helgina sem var æðisleg stund, en þar

buðum við upp á ommelettu, brauð, jógúrt og
fleira.“
„Það kemur alltaf best út að vera þið sjálf“
Franz er á því að góð stemning myndist á
stað eins og Þórsmörk.
„Þegar fólk er komið á svona viðburð í paradís eins og Þórmörkin er, þarf varla að hafa
áhyggjur af stemningunni.
Fólk er alltaf í góðu skapi í Þórsmörk. Svo erum við ótrúlega heppin með vini og ættingja,
það var því aldrei spurning um annað en að
stemningin í hópnum yrði frábær.
Við höfðum útbúið smá dagskrá fyrir helgina
sem gerði fólki kleift að vera úti og leika sér á
þessum paradísarstað, áður en veisluhöldin hófust og komu allir fullir orku og lífsgleði til
baka.“
Franz mælir með því við öll pör sem eru að
fara að gifta sig að plana brúðkaupin sín nákvæmlega eins og þau langar.
„Gerðu þetta nákvæmlega eftir þínu höfði. Þú
getur sótt innblástur þangað sem þú vilt. Ekki
falla í þá gryfju að þú eigir eða verðir að gera
eitthvað ákveðið af því að einhver annar gerði
það eða sagði. Þetta er ykkar stund, gerið hana
bara eins og þið sjálf viljið og langar að hafa
þetta. Það kemur alltaf best út að vera þið sjálf
og ekki gleyma að njóta undirbúningsins!“

Þar sem veislan byrjar

Afmæli

Útskriftir

Brúðkaup

BRJÁLAÐ ÚRVAL
@alltikoku.is

.

alltikoku is
Smiðjuvegi 9 - 200 Kópavogur | 567-9911

62 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 22. APRÍL 2022

Sveitarómantík í
sælureit á Efra-Nesi
Hjónin Jón Ólafur Magnússon
og Jóhanna Eyjólfsdóttir létu
gamlan draum verða að veruleika fyrir fjórum árum þegar þau
ákváðu að festa kaup á fornu
sveitabýli, Efra-Nesi í útjaðri
Borgarness. Þau hafði lengi
dreymt um að eignast fallegan
sveitabæ og fljótlega kviknaði
sú hugmynd að setja upp samkomuhús sem gæti nýst vel fyrir
viðburði af ýmsu tagi.

Jón Ólafur Magnússon
og Jóhanna Eyjólfsdóttir
festu kaup á Efra-Nesi
fyrir sex árum.

Það er alltaf tími
fyrir góðar veislur.

Ásthildur Hannesdóttir |
asthildur@mbl.is

veitasetrið á Efra-Nesi er einstaklega snoturt og rómantískt þar
sem hugsað hefur verið fyrir hverju
smáatriði. Ósnortin náttúrufegurð
umhverfisins gerir veruna þar sérdeilis töfrandi og þar eru kjöraðstæður fyrir
veisluhöld. Á Efra-Nesi eru tvenns konar
veislurými sem hægt er að nýta hvort heldur
sem um sitjandi borðhald er að ræða eða
standandi veislur en veislurýmin búa yfir miklum sjarma.
„Allt er í boði á Efra-Nesi. Við reynum að
skapa veislur í anda hvers og eins sem býður til
veislu og setjum upp veislur eftir þeim hugmyndum og óskum sem tilvonandi brúðhjón
hafa,“ segir Jón Ólafur. „Í dag erum við með
tvö rými; fjósið og svo hlöðuna. Bæði rýmin
geta nýst fyrir borðhald. Einnig er hægt að
nýta fjósið fyrir borðhald og færa sig svo inn í
hlöðuna fyrir alvöru sveitaball,“ segir Jóhanna
og bendir um leið á að gott skipulag sé það
mikilvægasta þegar fagna skal merkum og
stórum tímamótum í lífinu, líkt og brúðkaupi.

S

Allt hægt að gera með skipulagi
og nægum fyrirvara
„Við höfum í gegnum tíðina unnið við að
setja upp viðburði við ýmsar aðstæður,“ segir
Jóhanna en þau Jón Ólafur hafa lengi starfað
við viðburðahald hér á landi og kunna því vel til
verka. „Um daginn var 100 manna hópur frá
Hollandi hjá okkur á Efra-Nesi og hélt heilmikla veislu, bæði í fjósinu og hlöðunni,“ segir
hún. „Við höfum skipulagt alls kyns veislur og
ferðir á síðustu áratugum. Allt frá því að vera
með „gala-dinner“ á svörtum sandi upp í að
vera með yfir 100 manns að gista í tjöldum á
jökli,“ segir Jón Ólafur.
„Nú á tímum er það þannig að fólk hefur
ýmsar hugmyndir um það með hvaða hætti
giftingin sjálf á að fara fram. Sumir velja að
fara til sýslumanns, aðrir velja að hafa athöfn
í kirkju og enn aðrir óska eftir því að vera gefin saman á staðnum,“ segir hún og vísar til
fjölbreytileikans. „Það er yfirleitt þannig að
fólk vill skipuleggja þetta sjálft en við erum
alltaf til staðar með skemmtilegar hugmyndir
ef svo ber undir,“ segir Jóhanna sem er ekki
óvön því að skipuleggja gamansama viðburði.
Hún segir Efra-Nes hafa upp á allt að bjóða
þegar hjónavígslur eru annars vegar. Þar sé
vel hægt að hafa athöfn, veislu og ball á staðnum.
„Efra-Nes er fyrir alla þá sem langar að hafa
náttúruna, sveitina, rómantíkina og allt innan
seilingar. Fuglasönginn, kyrrðina, víðáttuna og
allt þetta. Allt gefur þetta góðar minningar inn
í nýtt og gott hjónaband,“ segir Jóhanna og
ekki ósennilegt að margir sjái sveitabrúðkaup í
hillingum þegar orð hennar eru lesin.
„Ekki má gleyma að Efra-Nes er fyrir alla.
Það er ekkert eins skemmtilegt og að fagna
merkilegum áfanga í góðum félagsskap ættingja, vina eða vinnufélaga. Það er alltaf tími
fyrir góðar veislur og á Efra-Nesi eru einstaklega góðar aðstæður til þess.“
Að mörgu þarf að hyggja þegar góða veislu

Það getur verið rómantískt í sveitinni og vinsælt að halda sveitabrúðkaup nú til dags.

Það er einstaklega fallegt á Efra-Nesi og ekki
úr vegi að vera með
sveitabrúðkaup þar.

Það skemmta sér allir
vel í sveitinni eins og sjá
má á þessari mynd.

Við Efra-Nes er fjöldinn allur
af fallegum sveitahótelum
sem hægt er að nýta fyrir
gistingu bæði fyrir gesti og
brúðhjón sé þess óskað.

gera skal. Þau Jóhanna og Jón Ólafur mæla
með að hjónaefnin heimsæki Efra-Nes áður en
stóri dagurinn rennur upp svo hægt sé að gera
ráð fyrir vegalengd, tímasetningum, uppröðun
og öðru sem viðkemur veisludagskrá.

„Gott er að byrja á að heimsækja staðinn og
fá tilfinningu fyrir vegalengdum. Ákveða þarf
með nokkrum fyrirvara hvar giftingin sjálf á að
fara fram, fara yfir tímasetningar og annað
þannig að flæði verði gott. Svo þarf að gera ráð

fyrir að fá ljósmyndara sem mætir á staðinn og
verður með í athöfn og veislu,“ útskýrir Jóhanna. „Svo þarf að huga að gestunum líka.
Hvernig þeir eiga að koma sér á staðinn og
hvað aksturinn tekur langan tíma. Einnig getur verið bæði gott og gaman að hafa sætaferðir
með rútum til og frá eins og gert var í gamla
daga þegar sveitaböllin voru við lýði,“ segir
Jón Ólafur.
„Við Efra-Nes er líka fjöldinn allur af fallegum sveitahótelum sem hægt er að nýta
fyrir gistingu bæði fyrir gesti og brúðhjón sé
þess frekar óskað,“ segir Jóhanna. „Það er
nóg af gistingu á svæðinu sem hægt er að
koma sér til og frá á einfaldan máta,“ bendir
hún á og hefur á réttu að standa því Borgarfjörður lumar á feiknamörgum gististöðum
og þjónustu sem hafa fengið góðar umsagnir
frá gestum.
„Það sem góð veisla innifelur er sambland
af þínu nánasta fólki, fjölskyldu og vinum.
Góð veisla á að búa yfir léttleika í bland við
góðar veitingar, skemmtiatriði og sköpun
góðra minninga. Gott sveitaball spillir þar
ekki fyrir neinum þar sem dansað er inn í
sumarnóttina og lagst svo á koddann með
bros á vör.“
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Fyrir líflegar
veislur
ANLEDNING er sígild veislulína í glaðlegum
og rómantískum litum með fallegu mynstri
og því tilvalin fyrir brúðkaupið! Línan er úr
náttúrulegum efnivið sem passar auðveldlega
við það sem þú átt fyrir og hentar fyrir bæði
standandi veislur og sitjandi borðhald.

Skoðaðu nýja
veislubæklinginn!

ANLEDNING karafla, 1 l

1.490,-

ANLEDNING glös á fæti

ANLEDNING
samkvæmisdiskar

995,-/2 í pk.

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is
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