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Þegar hin væntanlegu brúðhjón Vilhjálmur prins og 
Kata voru í St. Andrews háskóla í Skotlandi voru þær 
Sigríður Heiða Kristjánsdóttir og Svanhildur Þor-

steinsdóttir þar á sama tíma. Sig-
ríður Heiða útskrifaðist um 
leið og prinsinn en Svanhild-
ur sá hann oftar í 
skólanum. „Ég 
gekk stund-
um í flasið á 
honum,“ rifjar 
hún upp sex 
árum síðar, 
því þetta 
var veturinn 

2004-2005. Hún kveðst þó ekki 
hafa kynnst prinsinum persónu-
lega. „Hann var afskaplega geð-
ugur og kurteis og lét lítið yfir 
sér. Sat bara í tölvuverinu eins 
og hver annar, hversdagslega 
klæddur og féll vel inn í hópinn. 
Fjölmiðlar virtust hafa tekið sig 
saman um að veita honum frið 
í skólanum. Það var heldur ekki 
mikið talað um hann í mínum 
hópi en allir vissu af honum og 
sáu hann af og til á pöbbum eða á 

djamminu. Hann bjó reyndar ekki 
á stúdentagarðinum heldur í íbúð að-
eins utan við bæinn.“ 

Kötu rakst Svanhildur á á bóka-
safninu einu sinni eða tvisvar. 
„Mjög sæt og eðlileg stelpa,“ segir 
hún. „Hún og prinsinn sáust fyrst 

á tískusýningu í skólanum og felldu 
hugi saman en það var áður en ég 
kom. Ég vissi að hún væri kærastan 
hans og var alltaf að bíða eftir að sjá 
þau saman.“ - gun

Beið eftir að sjá þau saman

Sigríður Heiða náði þessari mynd af Vil-
hjálmi  og föður hans við útskrift úr St. 
Andrews háskóla vorið 2005.

Svanhildur 
Þorsteinsdóttir

Ástin er sterkasta aflið og 
bindur fólk oftar en ekki 
órjúfanlegum böndum. 
En hvers vegna ætti fólk 
að taka skrefið og ganga í 
hjónaband? Fréttablaðið 
leitaði svara hjá Guðrúnu 
Karlsdóttur, sóknarpresti í 
Grafarvogsprestakalli.

„Ástæða þess að fólk velur að 
ganga í hjónaband hlýtur allt-
af í grunninn að vera ástin sjálf. 
Ástæðan hlýtur að vera kærleik-
ur til manneskjunnar sem fólk vill 
giftast og löngunin til þess að deila 
með henni ævinni. Hjónavígsla er 
þó fyrst og fremst lögformlegur 
gjörningur. Þegar prestur fram-
kvæmir athöfnina bætast svo við 
fyrirbænir fyrir hjónaefnunum, 
framtíð þeirra og ástvinum og 
blessun,“ segir Guðrún. Hún segir 
þó nokkurn lagalegan mun á sam-
búð og hjónabandi og að sumum 
þyki öruggara og jafnvel einfald-
ara að vera giftir.

„Ef eitthvað kemur fyrir er 
öruggara að vera giftur og á það 
meðal annars við í erfða málum 
og þegar börn eru í spilinu. Ef 
fólk velur að vera í sambúð er 
því skynsamlegt að gera með sér 
sáttmála og erfðaskrá.“ 

Guðrún segir að á Íslandi sé 
algengt að fólk hafi búið saman í 
einhvern tíma áður en það gangi 
í hjónaband þó að alltaf séu ein-
hver pör sem gifti sig eftir stutt 
kynni. „Ég hef oft heyrt hjá fólki, 
sem ég hef gefið saman eftir 
mjög langa sambúð, að því finn-
ist eitthvað breytast eftir athöfn-
ina. Ég hef jafnvel heyrt talað um 
að fólki finnist það tilheyra hvort 
öðru á annan og sterkari hátt.“ 

Hvort sem fólk velur að hafa 
marga gesti eða enga viðstadda 
vígsluna er athöfnin aldrei al-
gjört einkamál parsins, að sögn 
Guðrúnar. „Þegar fólk gengur í 
hjónaband breytist opinber hjú-
skaparstaða þess. Það er ekki 
lengur einhleypt eða fráskilið 
heldur gift. Þá þarf alltaf vitni að 
athöfninni svo það er aldrei hægt 

að gifta sig í algjöru einrúmi.“ 
Guðrún merkir ýmsar breyt-

ingar á hjónavígslum síðustu 
ár. „Mér finnst íburðurinn að-
eins minni þó að það sé auðvi-
tað misjafnt og ég geri þó nokk-
uð af því að gifta í heimahúsi. Þá 
finnst mér siðir og venjur smám 
saman vera að breytast og að-
lagast nútímanum. Pörin velja æ 
oftar að ganga saman inn kirkju-
gólfið, enda hefur það oft búið 
saman í lengri tíma og ekki um að 
ræða feður að gefa frá sér hrein-
ar meyjar,“ segir Guðrún. Hún 
segir líka algengara að vottar og 
svarafólk séu af báðum kynjum, 
auk þess sem dregið hafi úr því 
að fólk skipti brúðkaupsgestum 
upp í kirkjunni eftir kynjum, svo 
dæmi séu nefnd.

Guðrún segir oftast um gleði-
legan atburð í lífi fólks að ræða 
en að þó komi fyrir að fólk ákveði 
að gifta sig í skugga sjúkdóma 
og jafnvel yfirvofandi andláts. 
„Þá eru tilfinningarnar öðruvísi 
og tregafyllri. Ástin er þó ekki 
minni.“ - ve

Ást og öryggi skipta mestu
Guðrún segir ástina meginástæðu þess að fólk ákveði að ganga í hjónaband en að hjónavígsla sé líka lögformlegur gjörningur 
sem veiti öryggi. FRÉTTABALÐIÐ/ANTON

29. apríl 2011 
nálgast. 

„Ef ekkert píanó er í kirkjunni 
mæti ég bara með rafmagns-
píanóið mitt og hljóðkerfi,“ segir 
Guðrún Árný Karlsdóttir söng-
kona. Hún hefur snert við mörg-
um brúðhjónum og gestum þeirra 
með ljúfum söng sem hún leikur 
undir sjálf. Áður gefur hún brúð-
hjónunum kost á að koma heim 
til sín í smá spjall og hlusta á 
nokkur lög til að auðvelda þeim 
valið. Hún kveðst syngja bæði í 
kirkjum og veislum. „Stundum 
hef ég sungið í kirkjunni og svo 
stungið af á öðru hundraðinu, 
stillt öllu upp á veislustað og haft 
ofan af fyrir veislugestum meðan 

brúðhjónin eru í myndatöku,“ 
segir hún.

Undanfarin ár hefur lagið Ást 
verið vinsælast að sögn Guðrún-
ar Árnýjar og svo Sálarlögin Þú 
fullkomnar mig og Hjá þér. „Svo 
reyni ég að kynna fólk fyrir lag-
inu Dreymir eftir Hreim úr Landi 
og sonum sem er mitt uppáhalds 
brúðkaupslag.“ 

Af eftirminnilegum brúðkaup-
um rifjar Guðrún Árný fyrst upp 
eitt í Garðakirkju á Álftanesi. Þar 
lét brúðurin á sér standa. „Brúð-
guminn og gestirnir voru búnir 
að bíða í einar 20-25 mínútur en 
ekkert bólaði á brúðinni. Loks 
kom presturinn og upplýsti að 
slörið hefði fokið lengst út með 
sjó og frískur maður hefði verið 
sendur eftir því. Nú væri verið 
að greiða brúðinni upp á nýtt og 
festa slörið. Þetta vakti bara kát-
ínu.“ 

Annað er Guðrúnu Árnýju 
minnisstætt, lítið brúðkaup sem 
búið var að plana úti í garði því 
ekkert pláss var inni. „Loftið 
var þungbúið og þegar ég var að 
tengja píanóið bjóst ég við vand-
ræðum vegna vætu. Fjölskyld-
an mætti, ég byrjaði að spila en 
þegar brúðurin gekk inn í garð-
inn með föður sínum braust sólin 
fram og þungu skýin liðu burt 
smátt og smátt. Umgjörðin var 
eins og í ævintýri og þetta varð 
fullkomið í alla staði.“     - gun

Slörið fauk út með sjó

Guðrún Árný býður fólki að koma heim 
til hennar að velja lög fyrir athöfnina 
stóru. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Kristín Arna Sigurðardóttir og Jökull 
I. Elísabetarson giftu sig í Fríkirkjunni 
22. desember 2010. Brúðkaupsveislan 
var í Iðnó og þangað voru þau ferjuð 
í vagni sem sjö sleðahundar drógu. 
Brúðkaupsnóttinni eyddu þau á Hótel 
Holti og fóru síðar í brúðkaupsferð 
til Írans. „Hélt það væri klisja að 
brúðkaupsdagurinn væri besti dagur 
ævinnar,“ segir Jökull, „en hann var það 
svo sannarlega.“

Jökull I. Elísabetarson, stærðfræðing-
ur og knattspyrnumaður, og Kristín Arna 
Sigurðardóttir, leikskólakennari og nemi, 
völdu óvenjulegan dag fyrir brúðkaupið 
sitt. 22. desember hefur þó sérstaka merk-
ingu í lífi þeirra og að sögn Kristínar kom 
aldrei annar dagur til greina fyrir brúð-
kaupið. „Við trúlofuðum okkur þennan dag 
árið 2007,“ segir hún, „þannig að við ákváð-
um að halda okkur við hann.“ 

Kristín fór líka óvenjulega leið við kaup 
á brúðarkjólnum. „Ég keypti hann á eBay,“ 
segir hún hlæjandi. „Það er að segja, ég 
pantaði saumaskapinn á honum á eBay. Það 
var saumastofa í Kína sem saumaði hann, 
ég bara valdi sniðið og sendi þeim málin 
af mér. Þær sendu mér svo kjólinn þegar 
hann var tilbúinn og hann smellpassaði, 
þótt ég hefði aldrei getað mátað hann.“

Brúðkaupið hófst klukkan 18 og degin-
um eyddu þau sitt í hvoru lagi, Kristín við 
undirbúning fyrir brúðkaupið á herberg-
inu sem þau leigðu sér á Hótel Holti, en 
Jökull í sjósundi með bandarískum vini 
sem mætti í brúðkaupið. „Ég var ekkert 
stressaður,“ segir Jökull. „Hafði auðvitað 
heyrt þetta allt saman, að brúðkaupsdag-
urinn væri besti dagur ævinnar og allt það, 
en fannst þetta ekkert svo mikið mál. Ég 
verð nú seint kallaður þessi væmni gaur, 
en ég get svarið það að þegar ég var kom-
inn í kirkjuna og sá Kristínu og allt fólkið 
okkar þá kom eitthvað yfir mig sem ég hef 
aldrei upplifað áður. Þetta var svo sannar-
lega besti og skemmtilegasti dagur sem 
ég hef upplifað.“ Kristín segist hins vegar 
hafa verið mjög stressuð og athöfnin sé í 
hálfgerðri móðu. „Það sem ég man best 
eftir er þegar við sátum í kirkjunni og ég 
leit á Jökul og sá að hann horfði þannig á 
mig að mér fannst ég vera fallegasta kona 
í heiminum.“

Þegar athöfninni var lokið beið vagn 

dreginn af sjö Síberíu-sleðahundum fyrir 
utan kirkjuna og brúðhjónin fóru hring í 
kringum Tjörnina í vagninum áður en þau 
mættu í veisluna í Iðnó. „Það var ótrú-
leg upplifun,“ segja þau bæði. „Það hafði 
snjóað á meðan athöfnin stóð yfir og þegar 
við komum út var allt hvítt, en himinn-
inn stjörnubjartur og algjör stilla. Þetta 
var eins og í ævintýri.“ Og ævintýrið hélt 
áfram, í Iðnó biðu þeirra hundrað vinir og 
ættingjar og þar rak hvert skemmtiatrið-
ið annað. „Garpur tvíburabróðir minn var 
veislustjóri,“ segir Jökull, „og hann kom 
mér svo sannarlega skemmtilega á óvart. 
Það voru haldnar ræður og gert stólpa-
grín að okkur, Helga Braga kom og gerði 
okkur að fíflum, og þetta var alveg óskap-
lega skemmtilegt kvöld. Iðnó er líka hinn 
fullkomni staður fyrir brúðkaupsveislu, 
þetta er svo fallegt hús og gott fólk sem 
vinnur þar.“

Ævintýrinu lauk ekki morguninn eftir 
brúðkaupið því nokkrum vikum seinna 
fóru ungu hjónin í brúðkaupsferð til Írans 
í hópferð með ömmu brúðgumans, Jóhönnu 
Kristjónsdóttur. „Þetta var alveg æðisleg 
ferð,“ segir Jökull. „Það var ótrúleg upplif-
un að upplifa menninguna og söguna þarna 
og sjá bæði hvernig fólkið lifir og lifði. Það 
er líka alltaf svo gaman að ferðast með 
ömmu, hún er svo mikið heima hjá sér í 
þessum löndum. Svo var líka bara svo 
mikið af góðu fólki með okkur, þetta var 
alveg ógleymanleg ferð.“

Enn fleiri ævintýri eru í vændum hjá 
Kristínu og Jökli því í september eiga þau 
von á sínu fyrsta barni, níu mánuðum eftir 
brúðkaupið. „Já, við vildum auðvitað ekki 
að barnið yrði bastarður,“ segir Jökull 
hlæjandi. „En í alvöru þá var það nú ekk-
ert atriði að níu mánuðir væru á milli brúð-
kaups og fæðingar, þótt það sé óneitanlega 
skemmtileg tilviljun.“ - fsb

Hann horfði þannig á mig að mér 
fannst ég fallegasta kona í heimi

Vagn dreginn af sjö sleðahundum flutti brúðhjónin 
til veislunnar.

Kristín Arna Sigurðardóttir og Jökull I. Elísabetarson giftu sig í Fríkirkjunni 22. desember 2010.

Gjafakort – þá fá allir eitthvað fallegt!

Blue Lagoon gjafakort eru fáanleg í verslunum Bláa Lónsins
á baðstað, að Laugavegi 15, Blue Lagoon spa og Hreyfingu í Glæsibæ.

Gisting í Bláa Lóninu – Lækningalind Blue Lagoon húðvörur Líkamsrækt Einkaþjálfun

Aðgangur í Bláa Lónið Spa meðferðir Snyrtimeðferðir Nudd Veitingar á LAVA

Gjafakort
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Brúðkaupsveislur verða oft 
frábærar hreinlega af sjálfu 
sér, þökk sé góðum anda og 
gleði. Það getur hins vegar 
hjálpað til að hafa nokkrar 
þumalputtareglur í huga til 
að hún heppnist eins og best 
verður á kosið.  

TÍMAÁÆTLUN:
Til að brúðhjón og aðstandend-
ur þeirra geti notið brúðkaups-
ins þurfa skipulagsmál að vera í 
góðu lagi. Gott skipulag kemur í 
veg fyrir að brúðhjón og nánustu 
aðstandendur séu á tauginni yfir 
því að eitthvað fari úrskeiðis eða 
þurfi að eyða hálfri veislunni í að 
redda einhverju. Mörgum hefur 
reynst vel að útbúa lauslega tíma-
áætlun fyrir fyrri part veislunn-
ar í það minnsta; hvenær gestir 
koma í hús, brúðhjón koma, hve-
nær boðið er til sætis og svo fram-
vegis og skal veislustjóri hafa út-
prent af þessari tímaáætlun og sjá 
um að henni sé fylgt að mestu.

VEISLUSTJÓRN:
Veislustjóri á að geta tekið á öllu 
því er upp kemur í veislunni. Sé 
veislan flókin í sniðum eða þeim 
mun stærri getur verið gott að 
veislustjóri hafi jafnvel aðstoðar-
menn, einn til tvo, sér til halds og 
trausts. Við val á veislustjóra eða 
-stjórum þarf því bæði að huga að 
því að velja ábyrga manneskju 
og að viðkomandi geti leik-
ið af fingrum fram, bæði 
í útsjónarsemi og við að 
ljá samkomunni líf. Þá 
þurfa veislustjórar að 
eiga gott með að tjá sig 
opinberlega þar sem þeir 
eru eins konar kynnar kvölds-
ins. Gott er að láta veislustjóra 
hafa lista yfir alla 
gesti til að hann geti 
glöggvað sig á hverj-
ir munu koma til með 
að mæta. 

RÆÐUHÖLD:
Hefðin er sú að faðir brúð-
ar heldur fyrstu 
ræðu veislunnar. 
Oftast er miðað 
við að fyrsta ræða 
sé flutt að forrétti 
loknum og ræð-
urnar komi svo 
hver af ann-
arri, og er helst 
að gæta að matur 
sé  ek k i 
borinn inn 
meðan ræða 

stendur yfir. Eins skemmtileg og 
ræðuhöld í brúðkaupum geta orðið 
eiga þau það líka til að yfirtaka 
veisluna og halda henni í herkví. 

Til að koma í veg fyrir að hrein-
lega enginn tali í veislunni, eða að 
veislan breytist í sveitafund þar 

sem „næstur á mælendaskrá“ 
er alltaf einhver nýr, er 
gott fyrir veislustjóra 
að reyna að glöggva sig 
á fjölda ræðumanna og 
setja þeim einhver tíma-
mörk ef það lítur út fyrir 

að mælendalistinn sé 
langur. Slíkt er 
jafnvel hægt að 

gera fyrir sjálf-
an stóra dag-
inn ef veislu-
stjóri er með 
tölvupósts-

lista gesta, þar 
sem hann getur þá 
beðið um að fólk 
láti vita ef það 
hyggst halda tölu 
í veislunni. Flest-
ir ákveða slíkt 
með sér nokkr-
um dögum fyrir 
brúðkaupið. Sé 
ljóst að fáir ætli 
að halda tölu er 
þá hægt að hvetja 
til ræðuhalda. 

Mjög sniðugt 

er að veislustjóri sendi á þennan 
póstlista leiðbeiningar um hvern-
ig hægt er að gera góða ræðu enn 
betri; með því að gera þær hnit-
miðaðar og jafnvel nokkur ráð 
varðandi rétta öndun og framsögn.

BORÐHALD OG SÆTASKIPAN
Standandi borðhald hefur síð-
ustu árin notið nokkurra vin-
sælda í brúðkaupum hérlendis. 
Slíkt fyrirkomulag getur verið 
þægilegt þar sem ekki þarf að 
gera ráð fyrir borðum, hver eigi 
að sitja hvar og bæta við eða 
fækka sætum á síðustu stundu. 
Sé sú leið valin er afar mikilvægt 
að gera ráð fyrir eldra fólki og 
fóta lúnum og bjóða upp á stóla 
og sófa sem hægt er að tylla sér 
á. Það er ekki allra að geta stað-
ið lengi. Sé hugað að því er ekk-
ert því til fyrirstöðu að stand-
andi borðhald verði skemmti-
legt. Það getur líka komið vel út 
að hafa nokkur borð tiltæk í rým-
inu sem hægt er að standa við og 
hvíla glasið á.

Sitjandi borðhald getur hentað 
mörgum betur og margir kjósa 
það til að geta boðið upp á kvöld-
verð. Margir raða til borðs en þá 
þarf líka að vanda vel til verka 
og blanda saman fólki á borð-
in þannig að vel takist til. Brúð-
hjónin þekkja þar sína gesti best 
og þurfa að fara vandlega yfir þá 
uppröðun með sínum nánustu og 
veislustjóra. Í minni veislum ger-
ist þess oft ekki þörf að merkja 
sætin. 

Góða veislu gjöra skal

Ræðuhöld í brúðkaupum geta bæði verið stórskemmtileg og haldið samkomunni í 
herkví.

Árlega leggur fjöldi erlendra 
ferðamanna leið sína til landsins í 
þeim tilgangi að heitbindast. Tosh-
iki Toma, prestur innflytjenda, 
hefur haft umsjón með slíkum at-
höfnum og hefur upplifað margt 
skemmtilegt í starfi sínu gegnum 
tíðina.

„Einu sinni gaf ég saman par 
í Hallgrímskirkju, þar sem ekki 
vildi betur til en svo að slörið fauk 
af brúðinni þegar hún gekk inn 
kirkjugólfið. Það kom þó ekki að 
sök; hún var alveg róleg, brosti 
bara að öllu saman og þau gengu í 
það heilaga frammi fyrir Guði og 
áttu saman yndislega stund.“

Toshiki segir Hallgrímskirkju 
sérlega vinsælan giftingarstað 
meðal Japana. „Kirkjan ein og sér 
þykir falleg en fólki finnst líka 

sérstakt hversu langan tíma tekur 
að ganga upp að altarinu, í augum 
þess öðlast stundin enn hátíðlegri 
blæ.“

Öðruvísi upplifun og ævin-
týraþrá eru að mati Toshiki helstu 
ástæður þess að ferðamenn vilja 
giftast á Íslandi. „Japönsk pör 
koma til að upplifa fallega kirkju-
lega athöfn þar sem þær eru óal-
gengar í Japan og minna lagt upp 
úr þeim en meira úr sjálfri veisl-
unni. Margir sækja líka í einfald-
leikann þar sem talsvert umstang 
fylgir brúðkaupum ytra og sjá 
ferðalagið sem tækifæri til að upp-
lifa ævintýri. Ísland er mjög vin-
sæll áfangastaður meðal Japana 
um þessar mundir,“ upplýsir hann 
og segist skilja af hverju. „Náttúr-
an er alveg einstök.“ - rve

Vilja upplifa ævintýri
Toshiki Toma, prestur innflytjenda, hefur upplifað ýmis skondin atvik í starfi sínu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dúnmjúkar
brúðargjafir

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 5332220  www.lindesign.is

vertu vinur á facebook

Erum fluttar í
Skeifuna 8

Alltaf
eitthvað 
nýtt og
spennandi  
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Blómvendir endurspegla ótvírætt 
rómantíkina á brúðkaupsdaginn. 
Rósir eru sígildar og það eru liljur 
líka að sögn þeirra fagmanna sem 

Fréttablaðið leitaði til.

„Svokallaðir kúluvendir hafa verið 
langvinsælastir upp á síðkastið hjá 
brúðum enda eru þeir léttir, leikandi 
og elegant. Njóta sín líka vel hvort 
sem er við einfaldan, stílhreinan kjól 
eða íburðarmikinn,“ segir Ragnhildur 

Fjeldsted í versluninni Dans á rósum við Bald-
ursgötu 36 í Reykjavík sem hefur áralanga 

reynslu af blómaskreytingum. Í sama streng 
tekur Katrín Reynisdóttir í Kötukoti – bros-

andi blómabúð við Kársnesbraut 114 í Kópa-
vogi sem telur rómantíska, gamaldags vendi 

eiga upp á pallborðið. „Það hlýlega höfðar 
til fólks núna. Maður sér það alls staðar í 
tískunni, þar eru blóm og litir,“ segir hún.
Dropalaga, hangandi vendir eru líka 
alltaf sígildir að sögn Ragnhildar og 

hún segir litavalið oft verða skærara 
þegar sólin skín sem hæst. Þá sé farið 
út í skærbleikt, gult og jafnvel bláa 

tóna.  -  gun

„Verslunin 
er oft ekki 
opin fyrr 
en síðdegis 
en það er 
alltaf hægt 
að hringja,“ 
segir Katrín 
í Kötukoti.

Blómin stinga sér 
mishátt upp úr vend-
inum sem gerður er úr 
rósa knúppum, hortensíu og 
orkídeum. Demantskristallar 
koma svo með hátíðlegan 
blæ því á þá stirnir hér og 
þar. Úr Dansi á rósum.

„Ég bendi fólki alltaf á að velja 
blóm sem brúðurin hefur mest 
dálæti á,“ segir Ragnhildur 
Fjeldsted í Dansi á rósum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ragnhildur í 
Dansi á rósum 
bjó til barmblóm 
fyrir herra úr 
orkídeu, litlum 
rósaknúppum 
og bergfléttu-
blöðum.

„Hér var ég að ögra 
saman tveimur 
rósum, antikrauðum 
og lilla,“ segir Kata í 
Kötukoti um þennan 
kúluvönd sem hún 
bjó til. 

Vöndur úr Kötukoti með kallalilju, 
írisi og trjágreinum úr skóginum. 
Stilkarnir eru skreyttir perlum.

Kúluvendirnir 
vinsælastir

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞRÝSTIJÖFNUNAR HEILSUDÝNUR OG HEILSUKODDAR

A
‹EIN

S FRÁ TEMPUR
®

EINA DÝNAN OG KODDINN 
SEM VIÐURKENND ERU 
AF NASA OG VOTTUÐ AF 
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast  hryggur og liðir í sinni náttúrulegu stöðu. 

TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem þú vilt og stíft þar sem þú þarft™ og 

veitir þannig þrýstijöfnun, þægindi og náttúru legan stuðning. 

Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Heilsudýnan
sem styður svo 

vel við þig
að þér

 finnst 
þú svífa
í svefni

Öll brúðhjón 2011
fá 10% kaupauka á 

öll gjafabréf !
Gildir einnig af tilboðum!



DV: 10% – Fréttatíminn: 37% DV: 11% – Fréttatíminn: 49%

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita 
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við hlustum á 
raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Allt sem þú þarft...

Yfirburðir Fréttablaðsins á 
dagblaðamarkaði staðfestir

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.

éttatíminn: 49%
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ALLT LANDIÐ

60%

26%
29%
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Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar, 
á meðan DV kemur út þrisvar í viku og  Fréttatíminn einu sinni.
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Jóhanna Vala Höskuldsdóttir og 
Eva Rún Snorradóttir gengu í það 

heilaga fyrir skemmstu og er 
óhætt að segja að giftingin hafi 
verið með óhefðbundnu sniði.

Kirkja, giftingarhringar og orgel-
tónlist voru víðsfjarri þegar 
Jóhanna Vala Höskuldsdóttir og 
Eva Rún Snorradóttur giftu sig 
fyrir skemmstu. Athöfnin fór fram 
á skemmtistaðnum Barböru, á 

kvenna og hinsegin uppákomunni 
Skyndilega greip mig óstjórnleg 
löngun, og kom vinum og vanda-
mönnum í opna skjöldu. „Flestir 

ráku upp stór augu en þegar þeir 
urðu þess áskynja hvers kyns var brut-

ust út heilmikil fagnaðarlæti,“ segir Vala.
Leiðir þeirra Evu lágu saman norður á Ak-

ureyri fyrir rúmum þremur árum, „í fimbul-
kulda rétt eftir hrun,“ eins og Vala orðar það. „Við 

kynntumst við uppsetningu á gjörningi sem deildi á 
íslenska bankakerfið og eitt leiddi af öðru.“ Samband 
varð að sambúð og eftir búferlaflutning til Reykjavík-
ur barst brúðkaup í tal. „Við vorum farnar að spá í 

framtíðina og langaði heilmikið að gifta okkur. Vild-
um hins vegar fara eigin leiðir og jafnframt setja út á 
hefðbundnar hugmyndir um hjónabandið sem stofnun.“

Lausnin reyndist skammt undan. „Eva hefur um 
nokkurt skeið átt þátt í að skipuleggja skemmtikvöld 
á Barböru og okkur datt í hug að helga það næsta trú-
lofunum. Þá hugsuðum við með okkur: „Af hverju ekki 
að ganga skrefinu lengra og bara gifta okkur á staðn-
um, enda leitun að jafn viðeigandi giftingarstað fyrir 
lesbískt par fyrst kirkja var úr myndinni,“ segir Vala.

Flestir gestanna mættu síðan í brúðkaupið með öllu 
grunlausir um hvað væri í vændum. „Við settum því 
upp hápólitískan gjörning sem hófst sem power point-
sýning og fólk vissi því varla hvaðan á sig stóð veðr-
ið þegar ég birtist í brúðarkjól, með prest og brúðar-
meyjar í eftirdragi.“ 

Þótt aðstæður væru óvenjulegar var athöfnin bæði 
hjartnæm og alvöruþrungin. „Presturinn, Auður Eir, 
flutti fallega ræðu; sagði brúðkaupið í raun vera kaup 
kaups þar sem við værum tvær konur. Svo lét hún 
bræður okkar skiptast á örbylgjuofnum og eftir að við 
höfðum játast hvor annarri hentu brúðarmeyjarnar 
yfir okkur húlahringjum til að innsigla hjónabandið,“ 
segir Vala og getur þess að jafnvel harðgerðustu karl-
ar hafi þerrað tárin. „Margir sögðu þetta eitt fallegasta 
brúðkaup sem þeir hefðu upplifað um ævidagana og 
það þótti okkur dýrmætt að heyra.“ - rve

Innsigluðu hjónabandið með 
HÚLAHRINGJUM

Gifting Evu Rúnar og Völu 
var með óhefðbundnu og 
skemmtilegu sniði.

„Mörgum finnst spennandi að gista 
til dæmis á hóteli eða í sumarbú-
stað á sjálfa brúðkaupsnóttina og 
jafnvel nokkrar nætur eftir brúð-
kaupið en það að breyta um um-
hverfi getur verið nóg til að krydda 
aðeins upp í kynlífinu,“ segir Sigga 
Dögg kynfræðingur spurð hvort 
brúðkaupsnóttin hafi enn þá sér-
staka merkingu í hugum fólks sem 
kannski hefur búið saman í mörg 
ár. „Þar sem brúðkaup geta stað-
ið fram eftir nóttu þá getur einnig 
verið notalegt að koma heim til sín 
eftir veisluna og fara svo á hótel 
eða í sumarbústað daginn eftir 
brúðkaupið. Stundum hafa nánir 
vinir eða fjölskyldumeðlimir 
skreytt íbúð brúðhjóna með 
kampavíni, kertum, jarðar-
berjum og rósarblöðum til 
að skapa rómantíska stemn-
ingu. Það mætti svo nýta 
sér daginn eftir ef brúð-
hjón eiga ekki kost á 
því að breyta um um-
hverfi. Þá væri það 
gott ef einhver gæti 
komið öllum gjöfunum 
fyrir heima hjá brúð-

hjónunum svo þau þurfi ekki að 
hafa áhyggjur af því daginn eftir. 
Mín reynsla er hins vegar sú að 
eftir að löngum degi lýkur þá lang-
ar mann bara heim að sofa. Dag-
inn eftir brúðkaupið, þegar stress-
ið er búið og sæluvíman situr eftir 
þá væri sniðugt að opna gjafirnar 
í rólegheitum og skipta um hugar-
far og njóta þess að vera nýgift og 
kela fram eftir degi.“

En hvað ber að varast á brúð-
kaupsnótt? „Of miklar vænting-
ar um frábært kynlíf, eða kynlíf 
yfirhöfuð, er það sem ber að var-
ast,“ segir Sigga Dögg. „Ég tel 
brúðkaupsnæturkynlíf vera mýtu 

og setja alltof mikla pressu 
á allan daginn. Mér finnst 
að fólk eigi að fá að vera í 
þægilegum undirfötum á 
brúðkaupsdaginn sjálfan og 

megi svo fara heim til sín og 
sofna bara í faðmlögum ef 

það kýs svo. Næstu daga 
eftir brúðkaupið má gera 
sér glaðan dag með tæl-
andi blúndu, freyðibaði, 
heilnuddi og þess hátt-
ar punti.“   - fsb

Kynlíf á brúðkaups-
nótt er bara mýta

„Of miklar væntingar um frábært kynlíf, eða kynlíf yfirhöfuð, er það sem ber að 
varast,“ segir Sigga Dögg.

Sigríður Dögg



Nú er ára líkamans okkar vísindi

NÝTT
TEINT MIRACLE
NÁTTÚRULEGUR LJÓMI - FULLKOMNUN LÍKT OG ÁN FARÐA

Eftir 10 ára rannsóknir og 7 einkaleyfi kynnir Lancôme Teint Miracle 
farðann sem endurskapar útgeislun fegurstu húðar. Með kraftaverki 
ljóssins verður áferð húðarinnar náttúruleg og fullkomin líkt og hún 
ljómi innan frá. Eðlileg og óaðfinnanleg förðun.
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Draumakjóllinn fu

 Kjólar:  Prinsessan 
Álfabakka 14b. 

 Hár:  Bryndís Sig-
hvatsdóttir hjá 
Gallerí útliti 
Bæjarhrauni 6. 

 Förðun: Þura Stefáns-
dóttir hjá 
Gallerí útliti. 

Hún notar eigin 
förðunarvörur sem heita 
MakeupTime 4U.

Það er draumur nánast hverrar konu 
að velja sér einhvern tíma á ævinni 
fallegan brúðarkjól. Margar hafa 
fyrirfram mótaðar hugmyndir um það 
hvernig hann eigi að vera en sumar 
ramba á þann rétta um leið og þær 
byrja að svipast um. 

Fréttablaðið fór á stúfana og 
skoðaði brúðarkjólaúrvalið í 
bænum. Með í för var Linda 
Benediktsdóttir, lífefnafræði-
nemi við Háskóla Íslands, og 
fyrirsæta hjá Elite. Af þeirri ferð 
að dæma eru hlýralausir kjólar 
enn við lýði og er gjarnan um að 
ræða umfangsmikil pils með 
slóða. Flestir kjólarnir eru 
hvítir en þó má sjá stöku glit 
og jafnvel lit bregða fyrir. 
Eins fást stuttir kjólar fyrir 
þær sem vilja auk þess sem 
sumar kjósa samkvæm-
iskjóla í stað hefðbund-
inna brúðarkjóla og 
geta þeir verið allavega 
að lit og lögun. 

Kjólarnir eru úr 
P rinsessunni og 
Tveimur hjörtum. 

- ve

Kjólar: Tvö hjörtu, Bæjarlind 1-3.
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Hjónabandið er gjarnan innsiglað með 
hring á fingri og geta trúlofunar- og 
giftingarhringir verið eins misjafnir og 
brúðhjónin eru mörg.

14 karata giftingarhringir, 65.000 krónur.
Demantshringur með 5 steinum, 96.500 krónur.
Demantshringur með 10 steinum, 100.000 
krónur. Carat Gullsmiðir

Hringar úr 24 karata hreinu 
gulli og mótast með manni í 
gegnum lífið frá ORR.
580.000 krónur.

Hringir úr massívri platínu. 
747.000 krónur frá ORR.

Hringir úr 14 
karata gulli, sand-
steyptir eins og á 
miðöldum. 320.000 
krónur frá ORR.

Hringir úr hvíta-
gulli með hágæða 
demöntum. 
400.000 krónur 
frá ORR.

14 karata gullhringir 
með 6 demöntum. 
150.000 krónur frá 
Carat.
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Þrátt fyrir að brúðkaupsdagurinn sé einn 
gleðilegasti dagur í lífi nýbakaðra hjóna, getur 
hann tekið verulega á, enda mikil spenna 
sem fylgir undirbúningnum. Þá er gott að 

ljúka þessum viðburðaríka degi með góðum 
nætursvefni í fallegu hótelherbergi og byrja 
næsta dag með morgunverði í rúmið. Hér má 
líta brúðarsvítur fjögurra hótela í Reykjavík.

Rósablöð á mjúkri sæng

Brúðarsvítan er skreytt og parið fær miðnætursnarl þegar það 
kemur þreytt og svangt úr langri brúðkaupsveislu. Þá er einnig 
hægt að kaupa gjafapakka. Til dæmis Ástar Saga en í þeim 
pakka felst gisting í Junior svítu, nudd í paraherbergi Mecca 
Spa, óvænt fjögurra rétta máltíð á Grillinu, morgunverður uppi 
á herbergi og rómantískur glaðningur. www.hotelsaga.is

Hægt er að velja á milli nokkurra sér-
sniðinna pakka fyrir brúðhjónin. Það 
eru silfur-, gull- og demantspakki. Í 
öllum pökkunum er gisting á Hilton og 
glæsilegur morgunverður. Að auki er 
hægt að velja uppfærslu á svítum, velja 
um að fá blóm  og freyðivín upp á her-
bergi, morgunverð í rúmið auk aðgangs 
að NordicaSpa og Hilton Executive 
Lounge. www.hilton.is

Hægt er að velja staðlaðan pakka sem 
í er kampavín, fersk jarðarber, rjómi og 
súkkulaði auk morgunmatar í rúmið. 
Annars geta starfsmenn Þingholts 
klæðskerasaumað kvöldið eftir 
óskum brúðhjónanna. Umhverfi Hótel 
Þingholts er sérstætt og skemmtilegt en 
hótelið er hannað af Gunnu Jónsdóttur 
arkitekt. www.centerhotels.is

Þegar brúðhjón koma í svítuna fylgir henni 
konfekt sem lagað er í eldhúsi Hótel Holts, 
ávextir og kampavín. Ef brúðhjónin hafa 
ákveðnar óskir er þeim fylgt eftir bestu getu. 
Til dæmis er hægt að láta skreyta herbergið, 
panta morgunverð í rúmið eða málsverð á 
bráðfínum veitingastað Hótel Holts. www.
hotelholt.is

HÓTEL HOLT

HÓTEL SAGA

HILTON REYKJAVÍK NORDICA

HÓTEL ÞINGHOLT

Sjaldan fellur eggið langt 
frá vinningshafanum
Skráðu þig á Vísi* fyrir 17. apríl
og svaraðu einni laufléttri spurningu.

*visir.is/frettabladid

www.hjahrafnhildi.is • Sími 581 2141 

Glæsilegur 
sparifatnaður

Stærðir 36-52



     

í Blómavali um land allt
Allt fyrir brúðkaupið

BRÚÐARLEIKUR
BLÓMAVALS

KOMDU OG KLÁRAÐU MÁLIÐ...
...OG ÞÚ FÆRÐ

20% AFSLÁTT 
AF BRÚÐARVENDINUM OG ÖLLUM 

BLÓMUM FYRIR BRÚÐKAUPIÐ. 

ÞANNIG GÆTIR ÞÚ EINNIG UNNIÐ:

BORGARFERÐ FYRIR TVO AÐ 
EIGIN VALI MEÐ ICELAND EXPRESS

100.000 KRÓNA GJAFABRÉF
Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

Sérfræðingar Blómavals 
veita ráðleggingar varðandi val 

á brúðarvendinum og allar
skreytingar fyrir brúðkaupið.

Brúðarmeyjarvöndur

Skreytingar í veisluna

Skreytingar í kirkjuna

Skreyting á bílinn

Blóm í hárið

Ýmiss konar borðskraut

Brúðargjafir

...og margt fleira

Brúðarvendir

Barmblóm

Af brúðarvendinum og öðrum 
blómum ef þú pantar vöndinn og 

eða blómin hjá Blómavali.

AFSLÁTTUR
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Allra augu hvíla á verðandi brúði þegar hún gengur 
inn kirkjugólfið á daginn stóra. Fréttablaðið 
fékk hársnyrtistofuna Barbafín Reykjavík og 
snyrtivörufyrirtækið MAC til að gefa hugmynd að 
greiðslu og förðun brúðar í ár.

Mikilvægt er að undirbúa húðina vel fyrir stóra daginn og 
byrja nokkrum dögum áður að bera á sig góð krem kvölds 
og morgna. Einnig er mikilvægt að passa upp á varirnar, 
eiga góðan varasalva og jafnvel skrúbba þær með þurrum 
þvottapoka. Svo hárið fái sem mestan glans er ráðlegt að 
fara viku fyrir stóra daginn í djúpnæringu á stofu. Eins er 
yfirleitt innifalin prufugreiðsla sem verðandi brúður fer í 
nokkrum dögum fyrir brúðkaupið sjálft. Frjálslegar og nátt-
úrulegar hárgreiðslur njóta alltaf vinsælda og eins að hafa 
lifandi blóm í hárinu. - rat

Lifandi blóm 
og bleikar varir

Rakel og Andrea eru báðar farðaðar 
með snyrtivörum frá MAC. Litirnir eru 
léttir og ferskir, brúnir, fjólubláir og 
ferskjulitaðir tónar í bland við bleikan 
gljáa á varir. Í ár eru náttúrulegir litir 
vinsælir hjá verðandi brúðum.

Katrín Brynja Björgvinsdótt-
ir, hársnyrtir hjá Barbafín 
Reykjavík, tók bylgjað hárið 
á Rakel Kristinsdóttur 
saman í lausan hnút en 
mjög vinsælt er að hafa 
hárið sem náttúrulegast á 
brúðkaupsdaginn.

Valgerður Brynja Viðars-
dóttir, hársnyrtir hjá 
Barbafín Reykjavík, notaði 
lifandi blóm í hárið á Andreu 
Marie Christine Jacob í 
brúðargreiðslu.

Björg Alfreðsdóttir hjá MAC Debenhams 
notaði Margin-kinnalit í skyggingu 
undir kinnbein og ferskjulitan Style-
kinnalit á eplin, Subculture-varablýant 
til að móta varirnar og svo Gotta Dash, 
Sheen supreme-varalit, sem gefur fal-
legan gljáa og góðan raka. Steppin out 
dazzelglass-varagloss á miðjar varirnar.

Harpa Káradóttir hjá MAC Kringlunni 
notaði Bare Study Paint Pot-grunn 
undir augnskuggana og Pink Venus á 
augnlok. Honey Lust-augnskugga á mitt 
augnlokið og undir augu og Sketch-
augnskugga í skyggingu.
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Korfu 
Gríska     
draumaeyjan 

 28. maí  
 7. júní  
 18. júní  
 28. júní  

 9. júlí  
 23. júlí  
 2. ágúst  
 13. ágúst   

 23. ágúst  
 24. sept.
 1. okt.

Flugáætlun

Ótal fleiri gistimöguleikar á VITA.is

Nýr og ómótstæðilegur 
áfangastaður

BEINT 
MORGUNFLUG 

MEÐ 
ICELANDAIR
Í ALLT SUMAR

Ipsos Beach 
Ipsos Beach hótel er snyrtilegt þriggja stjörnu hótel , einungis 50 til 
80 metrum frá ströndinni í Ipsos. Við hótelið er sundlaug, barnarlaug, 
barnaleiksvæði og sólbekkir með ágætri aðstöðu.

Verð frá 135.600 kr.* 
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-11) í 10 nætur, 18. júní.
Hálft fæði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli: 142.800 kr.  
og 15.000 Vildarpunktar. 
*Verð án Vildarpunkta 145.600 kr. m.v. 2+1. *Verð án Vildarpunkta 152.800 kr. m.v. 2.

Park hótel  
Park hótel í Gouvia er gott 3ja stjörnu hótel með 190 herbergjum  
í 10 mín. göngufæri frá Gouvia. Hugguleg gestamóttaka með 
smáverslun, aðgangi að interneti , setustofu og bar.  
Góður garður með sundlaug, barnalaug og bar.

Verð frá 149.000 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-11) í 10 nætur, 3. sept. 
Hálft fæði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli: 
169.200 kr. og 15.000 Vildarpunktar.
*Verð án Vildarpunkta 159.000 kr. m.v. 2+1. Verð án Vildarpunkta 179.200 kr. m.v. 2.

Helion íbúðir 
Helion íbúðagarðurinn samanstendur af sjö tveggja hæða byggingum 
í stórum og snyrtilegum garði, sem liggur niður að strönd og er stutt 
frá miðbænum í Gouvia. Gestamóttaka og smáverslun eru í sérhúsi og 
í garðinum er sameiginlegt sundlaugarsvæði með sólbaðsaðstöðu og 
snakkbar fyrir öll húsin.

Verð frá 131.500 kr. *
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í 10 nætur 18. júní. 
Verð á mann m.v. 2 í íbúð: 147.120 og 15.000 Vildarpunktar, í 10 nætur 3. sept. 
* Verð án Vildarpunkta 141.500 kr. m.v. 2+2. *Verð án Vildarpunkta 157.120 kr. m.v. 2.

Hálft fæði

Hálft fæði

GRIKKLAND

ADRÍAHAF

Korfu

Flugsæti
Verð frá 95.500 kr.* 
og 15.000 Vildarpunktar
Innifalið: Flug fram og til baka og  
flugvallarskattar 18. júní.
* Verð án Vildarpunkta 105.500 kr.
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● KAUPMÁLAR DÝRARI EFTIR BRÚÐKAUP  Kaupmáli er 
nokkurs konar samningur milli hjóna. Tilgangur hans er að búa til sér-
eign, en það er eign sem annað hvort hjóna á og tilheyrir ekki félagsbúi 
þeirra. Séreignin er þannig undanþegin skiptum ef til skilnaðar kemur. 
Algengast er að kaupmálar séu gerðir um fasteignir.  

Bæði má gera kaupmála fyrir og eftir brúðkaup. Mun hagstæðara er 
þó að gera slíkan samning fyrir brúðkaup. Skráningargjald kaupmála er 
6.600 krónur en síðan þarf að borga stimpilgjald. Þetta stimpilgjald er 

aðeins 50 krónur ef kaupmálinn 
er gerður fyrir hjónaband en 
annars er það 0,4% af verðmæti 
eignar sem verður séreign. Það 
getur orðið dágóð upphæð 
þegar um fasteign er að ræða en 
taka skal fram að frá upphæðinni 
má draga áhvílandi skuldir eins 
og þær standa þegar kaupmál-
inn er gerður.

● BORGARALEG ATHÖFN  Þeim sem ætla að ganga í hnappheld-
una stendur fleira til boða en kirkjuleg athöfn. Borgaraleg athöfn er val-
kostur sem nýtur vaxandi vinsælda, en í ár hafa 58 pör gift sig með þeim 
hætti sem er um 20 prósenta aukning miðað við sama tíma í fyrra.

Eyrúnu Guðmundsdóttur, deildarstjóri sifja- og skiptadeildar hjá Sýslu-
manninum í Reykjavík, finnst erfitt að geta sér til um ástæðuna 
fyrir þessari aukningu. Hins vegar leggi starfsmenn sig fram við 
að gera stundina hátíðlega.

„Athöfnin fer fram á skrifstofu sýslumanns. Flestir 
mæta í sínu fínasta pússi, oft með sínum nánustu og 
kveikt er á kertum til að gera stundina sem hlýlegasta. 
Sýslumaður eða fulltrúi hans leiðir athöfnina sem tekur 
um fimm mínútur,“ lýsir hún og getur þess að áður 
verði ákveðin formsatriði að vera frágengin. 

„Brúðhjónin þurfa að skila inn fæðingarvottorði, 
hjúskaparstöðuvottorði og ljósriti af skilríkjum viku 
áður. Þá skila þau inn útfylltum eyðublöðum með 
undirskrift svaramanna og vottar kvitta undir.“ Nánar á 
www.syslumadur.is.

Brúðkaupsferðin er fyrir marga 
það allra mest spennandi við 
giftinguna. Að fara tvö ein til 
fjarlægra landa og uppfylla 
kannski gamlan draum um 
að heimsækja ákveðið svæði 
í leiðinni. Rómantískir staðir 
eins og París, Feneyjar, Havaí 
eða grísku eyjarnar njóta alltaf 
jafnmikilla vinsælda en hér eru 
nokkrar hugmyndir fyrir þau 
sem vilja fara ótroðnar slóðir í 
brúðkaupsferðinni.

Í SPOR VILLA OG KÖTU
Heimurinn bíður með öndina í 
hálsinum eftir brúðkaupi Vil-
hjálms Bretaprins og Kate Middle-
ton og ferðaskrifstofan Royal 
Scottish Tours hefur nýtt tæki-
færið og markaðssett brúðkaups-
ferðarpakka undir nafninu „Royal 
Romance“, þar sem nýgiftum 
býðst að upplifa hina rómantísku 
hlið Skotlands og feta um leið í fót-
spor brúðhjónanna konunglegu, 
allt frá St. Andrews, þar sem þau 
hittust fyrst, til Edinborgar, með 
viðkomu á ýmsum uppáhaldsstöð-
um Villa og Kötu.

FÖNGULEGAR VÍGTENNUR
Aukinn áhugi á vampírum og öllu 
sem þeim tengist hefur fylgt í kjöl-
far Twilight-æðisins sem ýmsir 
eru illa haldnir af. Er ekki kjörið 
fyrir vampíruelskandi brúðhjón að 
ferðast til Transylvaníu í Rúmeníu, 
þar sem Drakúla greifi sjálfur lék 
lausum hala samkvæmt goðsögn-
inni? Ferðamannaiðnaður í Tran-

sylvaníu hefur blómstrað undan-
farin ár, enda er þar að finna fjölda 
gamalla kastala, gamla bæi sem 
lítið hafa breyst í tímans rás, gaml-
ar kirkjur, stóra dularfulla skóga 

og skíðahótel á heimsmælikvarða. 
Vinsælustu bæirnir eru Sibiu og 
Brasov, þar sem fróðleiksþyrstir 
ferðalangar ættu að vera öruggir 
um að finna eitthvað við sitt hæfi.

Konunglegir kastalar, va
rómantík eða borg syn

Las Vegas í Bandaríkjunum

Acapulco í Mexíkó

Transsylvania í Rúm-
eníu.

St. Andrews í Skotlandi

Glæsileg áklæði á veislustóla

Ásamt miklu úrvali af skreytingarvörum og öðrum 
vörum sem tengjast þessum stóra degi.
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ampírur, 
ndanna?

VIVA LAS VEGAS
Brúðkaup í Las Vegas er auð vitað 
hálfgerð klisja, en borg syndanna 
hefur óneitanlega aðdráttarafl, 
þótt fólk hafi kannski ekki áhuga 
á að láta Elvis-eftirhermu í bíla-
lúgu gifta sig. Auk spila vítanna 
er þar að finna nánast allt sem 
hugurinn girnist, svo sem há-
klassatónleika, skemmtigarða 
og einhver háþróuðustu heilsu-
hótel í heimi. Ætti að vera óhætt 
að lofa ógleymanlegri brúðkaups-
ferð þeirra sem leggja leið sína 
þangað.

HVEITIBRAUÐSDAGAR Í MEXÍKÓ
Acapulco í Mexíkó var einhver 
vinsælasti staður ungra Amerík-
ana á brúðkaupsferð á fimmta og 
sjötta áratugnum. Ekki ómerkari 
brúðhjón en John F. Kennedy og 
Jackie eyddu hveitibrauðsdögun-
um þar. Síðustu árin hefur Aca-
pulco rokið upp vinsældalista 
brúðkaupsferðaseljenda á ný, 
enda býður Acapulco upp á nán-
ast allt sem fólk dreymir um í frí-
inu, fallegt umhverfi, sól og hita, 
og hlýjan sjó sem ómótstæðilegt 
er að synda og kafa í. Acapulco 
er þar fyrir utan til þess að gera 
ódýr kostur, það er að segja, eftir 
að fólk er komið á staðinn.

Hvert sem leiðin liggur skiptir 
þó auðvitað mestu máli að njóta 
þess að vera saman og vera góð 
hvort við annað hvort sem stefn-
an er sett á fimm stjörnu hótel eða 
tjaldútilegu. Hveitibrauðsdagarn-
ir hafa nefnilega forspárgildi um 
hamingju og endingu hjónabands-
ins.   - fsb

Morgungjöf er að uppruna 
germanskur siður brúðguma 
að morgni fyrsta dags nýgiftra 
hjóna og markaði eins konar 
reikningsskil á sönnun þess að 
brúðurin hafi reynst honum 
óspjölluð á brúðkaupsnóttina. Í 
nútíma hafa nýbakaðir eiginmenn 
fært konu sinni persónulega 
morgungjöf í nafni ástarinnar.

Lofa skal mey að morgni

Allar konur elska demanta og líta 
á demantaskart sem ósvikinn 

tryggðarpant af hálfu eiginmanns-
ins. Persónuleg áletrun inni í hring 

eða aftan á hálsnisti gerir gjöfina 
enn hjartfólgnari.

Óvænt ástarferð á rómantískar slóðir 
er spennandi morgungjöf, eins og til 
ástarhofsins Taj Mahal sem lætur engan 
ósnortinn.

Kisur eru margar heimilislausar og hjart-
næm gjöf að gefa frúnni fagran kött sem 
heldur henni félagsskap þegar hennar 
heittelskaði er fjarri en setur líka heimilis-
legan brag á heimilislíf nýgiftra hjóna.



Öll brúðhjón fá glæsilega 
svuntu með nöfnum sínum og 

brúðkaupsdegi ísaumuðum

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir
Gildir um KitchenAid hrærivélar

FOR THE WAY IT´S MADE

Sérstök
brúðkaupsgjöf

Aðeins brot af úrvalinu.
Verið velkomin í verslun okkar.

MIKIÐ ÚRVAL BRÚÐARGJAFA

kaffivélar
– mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil

Glænýr blandari frá KitchenAid
- Alvöru tæki fyrir kröfuharða


