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Urður Ósk Árnadóttir 
klæddist brúðarkjól 
móður sinnar þegar 
hún var skírð daginn 
fyrir fermingu sína í vor. 
Mamman, Drífa Bjarna-
dóttir, segir tilfinningar 
sitja eftir í kjólefninu.
 ➛4
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Ætlaði  
aldrei að 
gifta mig
Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir 
ljósmyndanemi á minningar 
um mjög sérstök brúðkaup í 
höll í Kólumbíu og á Reðursafn-
inu. Hún giftist sjálf úti í Argent-
ínu eftir stutt samband. ➛2
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Gerviblóm í 
miklu úrvali
frá kr. 1.900

Sara Körfur kr. 6.200 - 10.600

Lena Ljós kr. 12.900

3 fyrir 2 tilboð af púðum
þú kaupir tvo púða og þriðji fylgir frítt með* 

*Ódýrasti púðinn fylgir frítt 
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Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir 
og Tomii Viviani kynntust 
í Barcelona árið 2017 þegar 

Gunnlöð var stödd þar í fríi. Tomii 
er frá Argentínu, hafði verið að 
ferðast en stefndi að því að flytja 
til Barcelona.

„Við náðum einhverjum tæpum 
þremur vikum saman í Barce-
lona og við vissum ekkert hvað 
tæki við,“ segir Gunnlöð um 
aðdraganda þess að hún og Tomii 
giftu sig í Argentínu eftir nokkurra 
mánaða samband.

„Hann kom til Íslands þremur 
vikum eftir að ég kom heim frá 
Barcelona. Hann flutti eiginlega 
inn til mín strax og við fórum 
að spá í hvernig við gætum látið 
þetta ganga upp því landvistar-
leyfið hans var að renna út. Við 
komumst svo að þeirri niðurstöðu 
að best væri að gifta okkur,“ segir 
Gunnlöð og lýsir því yfir um leið 
að hún hafi sko aldrei ætlað að 
gifta sig.

„Ég sá aldrei tilganginn í að gifta 
mig og fannst að fólk ætti ekkert 
að vera gift, en svo var það eigin-
lega það eina sem var í boði ef við 
ætluðum að vera saman.“

Gunnlöð og Tomii f lugu til 
Argentínu til að gifta sig. „Þetta 
var voðalegt pappírsvesen. Úti 
í Argentínu má ekki gifta sig ef 
maður er með ákveðna sjúkdóma 
og við urðum þess vegna að fara í 
blóðprufu. Mér fannst það mjög 
skrýtið,“ segir Gunnlöð. En þau 
fóru í blóðprufurnar og biðu svo í 
viku áður en þau fengu leyfi til að 
gifta sig. Þegar komið var að skrif-
stofunni í úthverfi Buenos Aires, 
þar sem athöfnin fór fram, tók við 
meiri bið.

Biðu í 40 mínútur  
í steikjandi hita
„Þetta var ekki beint sýslumaður 
en var samt skrifstofa sem sér um 
að gefa út ökuskírteini, formlega 
pappíra, giftingar og þess háttar. 
Þetta var lítil skrifstofa, frekar 
sóðaleg og ekki beint fallegur 
staður til að gifta sig. Þegar við 
komum þangað þurftum við að 
bíða í 40 mínútur fyrir utan af því 
að konan sem átti að gifta okkur 
skildi ekki íslenska eftirnafna-
kerfið.“

Gunnlöð útskýrir að þau hafi 
þurft að gefa upp fullt nafn for-
eldra sinna og konan skildi ekki af 
hverju Gunnlöð var Rúnarsdóttir 
en pabbi hennar ekki. „Allir aðrir 
á skrifstofunni skildu það nema 
þessi kona. Henni fannst hún 
þurfa að skilja það áður en hún 
gæti gift okkur.“

Þetta varð til þess að Gunnlöð, 
Tomii, fjölskylda hans og vinir, 

biðu úti í steikjandi hita þar til 
konan áttaði sig á því að ekkert 
grunsamlegt byggi að baki því 
að pabbi Gunnlaðar væri ekki 
Rúnarsdóttir.

Loksins var þeim hleypt inn og 
athöfnin gat farið fram. „Við vorum 
með beina útsendingu á Facebook, 
af því að fjölskylda mín vildi ekki 
missa af þessu,“ sagði Gunnlöð. 
Hún átti von á því að bara nánasta 
fjölskylda og vinir myndu horfa á 
útsendinguna en áhorfið er komið 
upp 1.500 manns. „Það var svo 
skemmtilegt að fólk sem ég þekkti 
fyrir löngu sendi mér skilaboð 
og sagði að því hefði fundist svo 
gaman að fá að horfa.“

Um kvöldið var haldin veisla 
heima hjá pabba Tomii. Það hafði 
ekki rignt í Buenos Aires í þrjá 
mánuði og búið var að stilla öllu 
upp fyrir veislu í garðinum, setja 
upp ljós og hengja upp alls konar 
skreytingar. En um leið og Gunn-
löð og Tomii mættu á staðinn kom 
hellidemba og allt rigndi niður.

„Það flæddi allur inngangurinn, 
en svo var okkur sagt að rigning á 
brúðkaupsdaginn boðaði gæfu,“ 
segir Gunnlöð hlæjandi. Gestirnir 
tróðu sér allir inn í pínulitla stofu 
og hlupu svo út þegar stytti upp 
inn á milli.

Gunnlöð og Tomii giftu sig úti í Argentínu og héldu veislur í tveimur löndum. 
Eftir athöfnina kom hellidemba í Búenos Aíres í fyrsta sinn í þrjá mánuði.

Nýgift! Gunnlöð og Tomii alsæl eftir athöfnina í Argentínu.

Tomii og Gunnlöð stilla sér upp á mynd með litlu systkinum og litlu frænku 
Gunnlaðar í veislunni sem haldin var á Íslandi. MYND/ÞÓRDÍS ERLA ÁGÚSTSDÓTTIR

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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Brúðkaup í höll  
og á Reðursafninu
„Ég var búin að elda eitthvað 
fyrir fólkið en vissi ekkert hversu 
margir myndu koma og hafði 
aldrei eldað fyrir veislu áður. Það 
kláraðist bókstaflega allt á fyrstu 
tíu mínútunum og svo voru bara 
pantaðar pitsur. Þetta var allt ein-
hvern veginn mjög óformlegt og 
hálfklúðurslegt, en samt  akkúrat 
eins og það átti að vera,“ segir 
Gunnlöð sem er alls ekki ókunnug 
óvenjulegum brúðkaupum.

„Þegar ég var 15 ára fór ég 
með mömmu og bróður mínum 
til Kólumbíu. Mamma var gift 
kólumbískum manni áður en við 
systkinin fæddumst og okkur var 
boðið í brúðkaup til frændfólks 
hans.“

Brúðkaupið var haldið í eld-
gömlu risastóru húsi þar sem 
foreldrar brúðarinnar bjuggu. 
„Þetta var eiginlega höll, efri 
hæðin var risastór salur með gos-
brunni í miðjunni og neðri hæðin 
var alveg tvær eða þrjár íbúðir. 
Kvikmyndin Love in the Time of 
Cholera var tekin upp að stórum 
hluta í húsinu. Þannig að það var 
nýbúið að gera allt upp og mála 
ótrúlega flottar veggmyndir í 
borðstofunni, þetta var ótrúlega 
grand og risastórt. En það sem var 
eiginlega merkilegast var að þetta 
voru systkinabörn sem voru að 

giftast,“ segir Gunnlöð sem segist 
hafa átt erfitt með að skilja hvernig 
það gæti gengið.

„Ég held að pabbi brúðgumans 
eða afi hans, ég þori ekki alveg að 
fara með það, hafi verið einn af 
stóru kókaínbarónunum þarna 
fyrir einhverjum áratugum, 
þannig að það var allt f læðandi í 
peningum þeim megin í fjölskyld-
unni líka. Þetta var eins og að fara 
inn í einhverja töfraraunsæisbók 
frá Kólumbíu. Allir voru klæddir 
í hvítt, dansandi salsa langt fram 
eftir nóttu að fagna brúðkaupi 
þessara systkinabarna, þetta var 
mikil upplifun fyrir 15 ára stelpu.“

Gunnlöð segir frá því að brúð-
kaup foreldra hennar hafi líka 
verið nokkuð óvenjulegt. „Þau 
giftu sig þegar ég var 10 ára, en 
eru reyndar skilin núna,“ segir 
hún. „Þau voru með ásatrúarbrúð-
kaup sem var haldið á Reðursafni 
Íslands sem afi minn átti.“

Gunnlöð segir að það sé mjög 
fyndið að skoða myndir frá 
athöfninni, „það er búið að raða 
upp stólum og allir sitja voða fínir 
inni á safninu og svo eru typpi í 
krukkum allt í kring,“ segir hún 
hlæjandi.

Breytti engu en samt öllu
Eftir brúðkaupið í Argentínu fóru 
Gunnlöð og Tomii aftur til Íslands. 
Þar voru þau í ár áður en þau fluttu 

til Barcelona, þar sem Gunnlöð 
leggur stund á mastersnám í ljós-
myndun. Áður en þau fluttu út var 
haldin önnur brúðkaupsveisla á 
Íslandi „Það var pínu skrýtið, ég 
ætlaði aldrei að gifta mig, en svo allt 
í einu var ég að fara að gifta mig eftir 
sex mánaða samband og enginn 
úr fjölskyldunni eða vinir voru hjá 
mér,“ segir Gunnlöð. „Ég varð þess 
vegna að fá smá veislu heima.

Ég ætlaði ekki að gera mikið úr 
þessu. Það var ekkert mikið plan-
að,“ segir Gunnlöð. Fjölskyldan 
kom brúðhjónunum aftur á móti 
á óvart með óvæntum skemmti-
atriðum. Söngkonan Guðrún Ýr, 
betur þekkt sem GDRN, og leik- og 
söngkonan Katrín Halldóra komu 
og sungu nokkur lög og hljóm-
sveitin Bergmál kom líka og spilaði 
fyrir gestina.

Gunnlöð segir að það sem helst 
standi upp úr hjá henni varðandi 
þessar tvær veislur sé það hvað 
lítið hefur breyst eftir það. „Mér 
finnst skrýtið að ég sé gift, ég veit 
ekki alveg hvernig ég á að útskýra 
þetta, en brúðkaupið breytir í raun 
engu en breytir samt öllu. Ef við 
hefðum ekki gift okkur, þá hefðum 
við ekki getað verið saman. Hann 
hefði þurft að fara til Argentínu, 
ég var í námi og hefði ekki getað 
komið líka. En svo giftum við 
okkur og lífið er bara eins og 
venjulega.“

Veislugestir í rigningu í Argentínu.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 
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Við vorum að velta fyrir 
okkur hverju Urður ætti að 
klæðast við skírnina þegar 

hvítir og síðir skírnarkjólar ung-
barna komu til tals og ég mundi 
eftir brúðarkjólnum mínum 
inni í skáp. Úr varð að stelpan 
mátaði kjólinn sem smellpassaði 
og hún vildi ekkert frekar en að 
fá skírnina í brúðarkjólnum,“ 
segir Drífa sem gifti sig í kjólnum 
18. júní 2006.

„Það var fyrsti góðviðrisdagur 
sumarsins það árið. Við vorum 
búin að krossa putta að veðrið 
yrði þokkalegt og óskir okkar 
rættust,“ segir Drífa sem gafst 
Árna Jóhannssyni í náttúruperl-
unni Þakgili á Höfðabrekkuafrétti 
milli Mýrdalsjökuls og Mýrdals-
sands, ofan við Vík í Mýrdal, þar 
sem hún er fædd og uppalin.

„Ég var voða lítið að spá í 

brúðarkjól og ætlaði bara að gifta 
mig því ég var orðin viss um að ég 
vildi eiga þennan kall. Við vorum 
búin að vera saman í þó nokkur 
ár, komin með tvo krakka og búin 
að hugsa okkur vel um,“ segir 
Drífa hláturmild en það var vin-
kona hennar sem hafði áhyggjur 
af kæruleysi Drífu þegar kom að 
brúðarskartinu.

„Því dró hún mig út á eyrunum 
einn daginn til að finna brúðar-
kjól og við þræddum hverja 
búðina á fætur annarri þar til ég 
fann þennan eina sem ég vildi í 
kjólabúð á Laugaveginum. Þá var 
ég búin að máta helling af alls 
konar brúðarkjólum en þótti þeir 
heldur íburðarmiklir, blúndaðir 
og perlum skreyttir, sem er ekki 
alveg minn stíll,“ upplýsir Drífa 
sem valdi sér hnésíðan, hvítan 
og ermalausan kjól fyrir stóra 
daginn.

„Ég ákvað að klæðast stuttum 
brúðarkjól og f latbotna skóm 
því brúðkaupið fór fram í helli 
og ég vildi síður draga síðan kjól 

Kjóllinn er umgjörð  
sælla minninga
Urður Ósk Árnadóttir klæddist brúðarkjól móður sinnar 
þegar hún var skírð daginn fyrir fermingu sína í vor. Mamm-
an, Drífa Bjarnadóttir, segir tilfinningar sitja eftir í kjólefninu.

Urður Ósk á skírnardag sinn með 
séra Haraldi M. Kristjánssyni í Vík.

Fjölskyldan í Víkurkirkju á skírnardegi Urðar Óskar. Amma og afi Urðar, 
Helga Ólafsdóttir og Bjarni Jón Finnsson, voru skírnarvottar. Drengurinn er 
Arnaldur, bróðir Urðar. MYNDIR/DRÍFA BJARNADÓTTIR  OG BJARNI JÓN FINNSSON.

Urður tók sig glæsilega út í brúðar-
kjól móður sinnar á skírnardaginn.

Brúðkaupsdagurinn var bjartur og fagur þegar Drífa og Árni giftust í Þakgili. 
Urður er í fangi pabba síns og Perla hjá mömmu. MYND/FRIÐRIK TRYGGVASON

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

með slóða eftir moldargólfinu í 
hellinum. Foreldrar mínir reka 
tjaldsvæði í Þakgili og höfðu 
skreytt hellinn með kertum um 
alla veggi og skrifað nöfn okkar 
Árna með steinum á hvítdúkað 
borð. Brúðkaupið var lítt skipu-
lagt og leikið af fingrum fram en 
presturinn, séra Pétur Þorsteins-
son í Óháða söfnuðinum, var 
hress og skemmtilegur og lét alla 
standa í hring og syngja saman 
„Þá var kátt í hellinum“,“ segir 
Drífa og brosir að minningunni.

Hún fann ástina í borgar-
barninu Árna á námsárum sínum 
í Reykjavík þegar Drífa nam líf-
fræði við Háskóla Íslands og síðar 
fiskeldisfræði. Þau búa nú í Vík og 
reka fjölskyldufyrirtækið Lindar-
fisk í félagi við foreldra Drífu.

„Árni var afar tregur í taumi að 
flytja með mér austur og þurfti ég 
að byggja hús og stússast heilmik-
ið til að ná honum heim í æsku-
löndin. Hann býr nú sáttur í Vík 
sem er yndislegur staður og hér er 
gott að ala upp börn. Það er líka 
gaman að vera fiskibóndi en alveg 
ótrúlega mikil vinna,“ segir Drífa 
sem hóf landeldi á bleikju 2011.

Kirkjukjóll með tilfinningar
Brúðarkjóll Drífu er fínlegur og 
látlaus.

„Ég hugsaði með mér að ég gæti 
notað hann aftur við sparileg til-
efni. Ég klæddist honum í annað 
sinn við fermingu eldri dóttur 
okkar, Perlu Rósar, og nú í vor var 
hann dreginn fram í þriðja sinn 
þegar Urður Ósk, dóttir okkar, 
var skírð daginn fyrir fermingu 
sína,“ segir Drífa, en á fermingar-
daginn tók við allt annað stef hjá 
ferm ingar barninu sem klæddist 
litríkum glimmerkjól með pallí-
ettum.

„Þegar presturinn, séra Haraldur 
M. Kristjánsson, sóknarprestur í 
Vík, útskýrði fyrir Urði hvað það 
þýddi að skírast í kristinni trú var 
það á fremur fornu máli eins og 
það er orðað í Biblíunni. Því væri 
kannski ekki fyrir hvern sem er að 
skilja svo fornt mál. Svaraði Urður 
því til að hún skildi það sennilega 
betur en hvítvoðungarnir sem 
væru bornir til skírnar og það 
þótti skemmtilega mælt. Prestur-
inn sagði þetta auðvitað rétt og 
jós að því búnu vatni yfir höfuð 
Urðar,“ segir Drífa sem fylltist 
góðri tilfinningu við að sjá dóttur 
sína klæðast brúðarkjólnum af 
þessu tilefni.

„Það var gaman að sjá Urði 
klæðast þessum hátíðarkjól og nú 
vantar bara að Perla Rós klæðist 
honum líka. Það væri gaman ef 
kjóllinn yrði að brúðarkjól stór-
fjölskyldunnar og hann hangir 
alltaf jafn fallegur inni í skáp, 
óslitinn og sígildur í móð,“ segir 
Drífa og bætir við að Urði hafi þótt 
mikil upplifun að skírast í brúðar-
kjól mömmu sinnar.

„Henni þótti það sérlega hátíð-
legt og sagði við athöfnina að kjóll-
inn væri í hennar huga kirkjukjóll. 
Kjólnum fylgja vitaskuld miklar 
tilfinningar og þær sem hafa 
klæðst honum hafa í brjósti sínu 
upplifað gleði og geðshræringu á 
stórum stundum lífsins. Kannski 
það sitji eftir í efninu og er fagurt 
um að hugsa, og þótt þetta sé bara 
kjóll er hann sannarlega umgjörð 
sælla minninga.“
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Fyrir falleg brúðkaup

Húsgagnahöllin býður úrval af vönduðum gjafavörum 
fyrir stóra daginn. Óskalistar auðvelda vinum og 

fjölskyldu að finna draumagjöfina; borðbúnað, fallegar 
gjafavörur eða jafnvel húsgögn. Allt fyrir lifandi heimili. 

Brúðhjón með lista hjá okkur fá að loknu brúðkaupi 
inneign að andvirði 15% þess sem verslað var af honum.

Kíktu til okkar, það er okkur ánægja 
að auðvelda ykkur valið.



Bjarni Snæbjörnsson, leikari, 
söngvari, listamaður og 
leiklistarkennari, gekk í 

lífs skoðunarfélagið Siðmennt 
fyrir nokkrum árum. Hann komst 
að því að félagið var að leita að 
athafnastjórum og skellti sér á 
námskeið. Síðan eru liðin fjögur ár 
og fjöldi para sem hann hefur gefið 
saman farinn að nálgast hundrað.

Siðmennt er veraldlegt lífsskoð-
unarfélag sem býður upp á verald-
legar athafnir eins og borgaralegar 
fermingar, nafngjafir, giftingar 
og útfarir. Í veraldlegri giftingu 
er parið sem gengur í hjónaband í 
forgrunni og vilji þess til að stað-
festa heit sín og ást, vináttu, traust 
og virðingu.

Bjarni segir að athafnirnar sem 
hann hefur stjórnað hafi farið 
fram á ýmsum stöðum. „Ég hef 
gefið saman mikið af erlendum 
pörum. Þau vilja oftast vera úti 
við, við fallega fossa, uppi á bjargi, 
við fallega læki eða ár eða eitthvað 
þess háttar. Það er mjög vinsælt að 
nota íslenska náttúru sem sviðs-
mynd.“

Ein eftirminnilegasta athöfnin 
sem Bjarni stjórnaði var þegar 
hann gaf saman amerískt par uppi 
á Hjörleifshöfða. Vegna stormvið-
vörunar varð að flýta giftingunni 
um einn dag. „Við urðum þess 

vegna að drífa okkur á staðinn, 
ég var ekkert búinn að ná að hitta 
parið, en við höfum yfirleitt fund 
fyrir athöfnina til að fara yfir 
hvernig hún á að fara fram.“ Bjarni 
segir að fólkið hafi ætlað að láta 
hann hafa texta til að lesa upp í 
athöfninni en þau urðu að velja 
textann í bílnum á leiðinni á Hjör-
leifshöfða.

„Við fórum þangað á sitthvorum 
bílnum, þegar ég kom á staðinn 
fékk ég heilar 15 blaðsíður af efni 
sem þau vildu að ég læsi upp úr 
fimm mismunandi bókum. Þetta 
voru Shakespeare-sonnettur 
og heimspekipælingar. Ég fór á 
taugum í smástund yfir að þurfa 
að frumlesa mjög flókinn enskan 
texta í athöfninni sjálfri. Sem 
betur fer er ég með BA-gráðu í 
ensku svo ég varð bara að nýta mér 
hana og leikaramenntunina mína 
og ég sagði við sjálfan mig: „Ókei, 
Bjarni, þú getur þetta. Þú bara 
kýlir á þetta.“ Í ljósi aðstæðna vissu 
þau að þetta yrði ekki fumlaus 
athöfn og þegar ég kunni ekki að 
bera fram einhver orð þá hjálpuðu 
þau mér og svo bara hlógum við að 
þessu. Þetta var dásamleg og sönn 
athöfn,“ segir hann.

Bjarni segir eftirminnilegustu 
athafnirnar oft tengjast veðri og 
þarna uppi á Hjörleifshöfða var 
einmitt brjálað veður. „Athöfnin 

tók hátt í 40 mínútur, út af veðri 
og af því það tók svo langan tíma 
að lesa allan þennan texta, en þau 
voru of boðslega ánægð með þetta. 
Voru bara alveg í skýjunum.“

Bjarni segir að Siðmennt vilji að 
athafnirnar séu eftir höfði parsins. 
„Ef þau vilja prufa óhefðbundna 
hluti þá reynum við að verða við 
því, en svo eru margir sem vilja 
hafa athöfnina hefðbundnari og 
hafa brúðkaupið í sal þar sem 
brúðurin gengur inn milli gest-
anna, í hvítum kjól. Aðal atriðið er 
að brúðhjónin hafi þetta eins og 
þau óska sér.“

Fyrsta giftingin á vegum Sið-
menntar var árið 2007. Fram til 
ársins 2013 voru giftingar á vegum 
félagsins aðeins táknrænar, en 
urðu löggjörningar frá miðju ári 
2013. „Þær voru 36 það árið og 56 
árið á eftir. Síðan þá hefur athöfn-
unum fjölgað jafnt og þétt og voru 
giftingar á vegum Siðmenntar 
alls 251 á síðasta ári,“ segir Siggeir 
F. Ævarsson, framkvæmdastjóri 
félagsins.

„Það er okkar tilfinning að 
vinsældir veraldlegra athafna 
fari vaxandi. Við finnum fyrir 
miklum meðbyr, enda teljum við 
mikilvægt að geta boðið fólki upp 
á virðulegar veraldlegar athafnir 
við helstu tímamót lífsins,“ bætir 
hann við.

Mikilvægt að parið 
stjórni ferðinni

Það er vinsælt að láta gefa sig saman úti í íslenskri náttúru. MYND/KRISTÍN MARÍA JÓNSDÓTTIR

Bjarni giftir par við Glym í Hvalfirði.  MYND/KRISTÍN MARÍA JÓNSDÓTTIR

Verð 8.900 kr.

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

00 kr.

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Flottir 
kjólar

Bjarni Snæ-
björns son, at-
hafnastjóri hjá 
Siðmennt, hef-
ur gefið saman 
pör við óvenju-
legar aðstæður. 
Sið  mennt telur 
mikilvægt að 
geta boðið fólki 
upp á virðuleg-
ar veraldlegar 
athafnir.
Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 
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Elephant stóll 
& kollur

HVERFISGATA 18A 101 REYKJAVÍK

NORR11 kynnir: Elephant kollinn. Elephant kollurinn er hugsaður sem skemill við 
Elephant hægindastólinn eða bara sem kollur einn og sér. 



Klæðskerasaumuð föt fyrir stóra daginn þinn
Nánari upplýsingar má finna

á herragardurinn.is





Upplýsingar í þessari grein 
voru teknar úr ritgerð eftir 
Veru Guðrúnu H. Borg-

hildardóttur, „Sumar hefðir eru 
skemmtilegar og gaman að virða 
þær, en aðrar kannski börn síns 
tíma“, sem fjallar um þróun brúð-
kaupshefða í gegnum aldirnar.

Vinsælasta árstíðin fyrir brúð-
kaup var haustið, og oft gifti fólk 
sig í október, vegna þess að þá 
var sláturtíð og kornuppskeru 
lokið og hægt að bjóða brúð-
kaupsgestum kjöt og öl. Í dag 
þurfa landsmenn ekki að huga að 
þessu og slyddan hefur vikið af 
velli fyrir sumarblæ júlímánaðar. 
Það er ágætt því sú var hjátrúin 
sem hélt sér í gegnum aldirnar 
að veðurátt á brúðkaupsdaginn 
hefði spádómsgildi um hvernig 
hjónabandið myndi ganga. Ekki á 
að örvænta ef það er léttur regnúði 
á brúðkaupsdaginn því það er víst 
tákn um frjósemi og peninga.

Fyrsta íslenska heimildin um 
brúðkaup og hvernig þau voru 
haldin fyrir og í kringum fyrstu 
þúsöld hér á landi er Eddukvæði. 
Þar kemur fram að drukkið var 
svokallað festaröl eftir að kaup-
máli brúðkaups hafði náðst, og 
táknaði að brúðurin og brúðgum-
inn voru að ganga inn í sitthvora 
fjölskylduna.

Föt brúðguma breytast lítið
Brúðurin klæddist vanalega 
höfuðbúnaði úr ljósum og 
hvítum dúkum, sem var einkenni 
íslenskra kvenbúninga í þrjár 
aldir. Á 16.-18. öld fóru brúðir að 
bera skildahúfur, sem voru kringl-
óttar húfur skreyttar útskornum 

gylltum silfurskjöldum. Áður 
en hvítir brúðarkjólar fóru 
að sjást hér á landi voru brúð-
irnar stundum í skautbúningi, en 
klæðnaðurinn fór auðvitað eftir 
hve mikið fé brúðhjónin höfðu á 
milli handanna. Fram að 1920 var 
algengt að konur giftust í peysu-
fötum. Sumum fannst ósiðlegt 
að konur væru í hvítu á brúð-
kaupsdaginn ef þær voru ekki 
hreinar meyjar. Hins vegar hafa föt 
brúðgumans tekið fáum breyt-
ingum í gegnum aldirnar, dökkleit 
jakkaföt og kannski í seinni tíð 
kjólföt. Síðan þótti flott að vera 
í „dönskum skóm“, lághæluðum 
leðurskóm, fyrir bæði brúðgum-
ann og brúðina.

Brúðkaupsveislur fyrri alda 
stóðu yfir í allt frá tveimur dögum 
til viku. Veislan byrjaði iðulega á 
brúðargangi, þar sem tvær virð-
ingarmestu konurnar í sveitinni 
leiddu brúðina til kirkjunnar og 
svo frá kirkjunni í veisluhúsið, 
ógiftar konur fylgdu á eftir. Tveir 
virðingarmestu karlarnir leiddu 
brúðgumann á eftir konunum, og 
restin af veislugestunum kom á 
eftir honum.

Grjónagrautur og hangikjöt
Í veislunum hélt svo siðamaður 
ræðu og mælti fyrir griðum, sem 
þýðir að samfélagslegar deilur 
voru lagðar til hliðar og bannað 
að láta þær spilla gleðinni. Það 
er spurning hvort þessi hefð 
gæti komið sér vel í veislum í 
dag. Síðan var regla að meðan á 
brúðkaupinu stæði var bannað 
að nefna brúðhjónin á nafn, það 
mátti bara ávarpa þau sem brúð-
guma og brúði, ef einhver gleymdi 
sér þurfti viðkomandi að drekka 
vítadrykkju í lok veislunnar um 
morguninn, sem sagt þamba glas 
af einhverju áfengu.

Í veislum fram að miðri 19. öld 
var fyrsti rétturinn í brúðkaups-
veislunum oftast grjónagrautur 
eða kjötsúpa. Síðan var borin fram 
steik eða kalt hangikjöt og í eftir-
rétt voru pönnukökur, lummur 
og vöfflur með kaffi. Púns fór að 
verða vinsælt á 19. öld, sem var 
yfirleitt blanda af heitu vatni, 
rommi, sykri, kanelberki og púns-
extrakti.

Borgað fyrir meydóminn
Fyrir norðan tíðkaðist að halda 
svokallaðar brauðveislur, þar sem 
boðið var upp á brauðmeti eins og 
laufabrauð, pönnukökur og skon-
rok. Hver gestur fékk ákveðinn 
skammt af brauði og bolla með 
sírópi til að dýfa brauðinu í. Síðan 
var boðið upp á brennivín fyrir 
karlana og kirsuberjavín eða 
messuvín handa konunum. Í 
byrjun 20. aldar fóru eldavélar og 
bakarofnar að sjást á heimilum 
Íslendinga og þá fyrst fóru köku-
veislur að verða vinsælli.

Þegar kom að brúðkaupsnótt-
inni var brúðinni fylgt í sængur-
hús af línkonum, sem afklæddu 
hana og settust svo á rúmstokk-
inn. Brúðgumanum var svo fylgt 
inn af körlunum í veislunni. 
Karlarnir áttu að bjóða í brúðar-
sængina þar til kæmi tilboð sem 
línkonunum þótti hæfa. Auð-
vitað bauð brúðguminn hæst, 
sem hann borgaði svo með gjöf 
til brúðarinnar morguninn eftir. 
Þessi gjöf hafði í raun þann tilgang 
að borga fyrir meydóm nýju eigin-
konunnar.

Það má vissulega segja að sumar 
af þessum gömlu hefðum séu barn 
síns tíma og eigi ekki við íslenskt 
samfélag í dag, en trúlofaðir og 
þeir sem eru í giftingarhug geta 
kannski fengið einhverjar hug-
myndir úr þessari grein, eða ekki. 

Gamlar íslenskar 
brúðkaupshefðir
Ýmislegt hefur gengið á í brúðkaupum fyrri alda og ára og 
kemur ekki á óvart að þau hafa tekið ýmsum breytingum 
eftir tíðaranda hér á Íslandi. Það er áhugavert að sjá hve 
margar hefðir hafa fengið að lifa til dagsins í dag, eða ekki.

Íslensk brúðkaup hafa tekið mörgum breytingum. Allt frá því að vera brúðkaup í orðsins fyllstu merkingu þar sem kona kostaði 48 álnir vaðmáls, eða falleg, táknræn athöfn í nafni ástarinnar.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

FLOTT SUMARFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR 

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

Sólrún Freyja  
Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 
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Dolce & Gabbana hafa 
hannað brúðarkjóla frá 
árinu 1992 með hléum. Á 

sýningunni í Mílanó var mikill 
elegans, eins og þeir sjálfir orðuðu 

það. Þeir vilja stíga til baka í 
tískunni, endurvekja klassíkina 
sem einkenndi gamla tíma og 
kvenleikann. Það verður varla 
sagt að brúðarkjólar þeirra D&G 
séu einfaldir að gerð og sniði. 
Mikið er í þá lagt og efnin falleg. 
Myndirnar sýna best glæsileik-
ann í kjólunum.

Brúðarkjólar 
    Dolce & 
  Gabbana
Það var glæsileiki yfir brúðarkjólum 
sem D&G sýndu á tískuvikunni í Míl-
anó. Þar var sýnd haust- og vetrarlína 
2019-2020. Kjólarnir eru íburðarmiklir 
og í anda þessara ítölsku hönnuða.

Glæsileg brúður 
klæðist íburðar-
miklum kjól frá 
Dolce & Gabb-
ana. NORDIC-
PHOTOS/GETTY

Silki, blúndur, blóm og skraut. Það 
vantar ekkert upp á glæsileikann 
hjá D&G þegar þeir taka sig til.

Skemmtilegt snið á þessum brúðar-
kjól D&G. Hann er elegant en samt 
svo einfaldur í allri sinni dýrð. 

Hér er greinilega horft til fortíðar 
en D&G vilja endurvekja kvenlegan 
og klassískan stíl frá fimmta áratug 
síðustu aldar. Hér er gengið alla leið. 

Þessi brúðarkjóll getur varla talist 
klassískur. Fallegt mynstrað silki-
efni og kjóllinn er stuttur, rétt fyrir 
ofan hné. Ekkert slör en blóma-
krans á höfði. 

Brúðurin er með fallegt, steinum 
skreytt hárband og hálsfesti í stíl. 

Brúðarvöndurinn er alveg hvítur 
með silkiborða. Ákaflega fallegur. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Brúðarglös Íslensk handverk

www.madebyme.is

Hringapúðar Sokkabönd

www.madebyme.is
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Hér er gómsæt 
uppskrift að rétti 
sem gæti vakið 
lukku meðal 
brúðkaupsgesta 
frá kokki ársins 
2019, Sigurjóni 
Braga Geirssyni. 
Þetta er ljúf-
fengur og flottur 
kjúklingaréttur.

Ef þig vantar hugmynd að 
aðalrétti fyrir brúðkaup þá 
er hér gómsæt uppskrift að 

kjúklingalæri með jógúrtsósu, 
linsubaunum, stökku grænkáli 
og gulrótum. Rétturinn er bæði 
einfaldur og hollur. Uppskriftin 
er úr smiðju Sigurjóns Braga sem 
hlaut titilinn kokkur ársins í ár, 
verðlaun sem eru veitt faglærðum 
matreiðslumönnum og voru 
afhent í Hörpu 23. mars á þessu 
ári. Þar með fékk Sigurjón leyfi 
til að keppa fyrir hönd Íslands 
í keppninni Matreiðslumaður 
Norðurlanda árið 2020.

Kjúklingaréttur
1 kg kjúklingalæri
250 g tómatpúrra
50 g kimche
25 g olía

Blandið saman púrrunni, kimche 
og olíu. Hellið yfir kjúklinginn og 
blandið saman, látið liggja yfir 
nótt. Grillið á heitu grilli í um það 
bil 15 mínútur.

Jógúrtsósa
250 g jógúrt
12 g cumin, malað
25 g púðursykur
Börkur af 1 sítrónu
15 g kóríander

Öllu blandað saman. Smakkað til 
með sítrónusafa og salti.

Linsubaunir
100 g linsubaunir
200 g vatn
10 g kjúklingakraftur (má sleppa)
Salt
1 sítróna

Látið baunirnar liggja í vatni yfir 
nótt. Baunir settar í pott með vatni 
og kjúklingakrafti í hlutfallinu 2 
af vatni á móti 1 af linsubaunum. 

Soðið þar til baunirnar eru mjúkar 
undir tönn. Smakkaðar til með 
salti og sítrónusafa.

Stökkt grænkál
2 stilkar grænkál

Hitið ofnin í 160°C. Takið græn-
kálið af stilknum og setjið á ofn-
bakka. Dreifið olíu yfir, saltið og 
piprið. Bakið í 10 mínútur eða þar 
til stökkt.

Gulrætur
4 íslenskar gulrætur

Gulrætur skrældar og soðnar í 
vatni í 2 mínútur. Kældar niður og 
skornar í 4 hluta. Steiktar á pönnu 
með smjöri, blóðbergi og hvítlauk. 
Bragðbætt með salti og pipar.

Réttur frá kokki ársins 2019

Sigurjón Bragi Geirsson, matreiðslumaður ársins.

Sólrún Freyja  
Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Frábær kjúklingaréttur frá Sigurjóni sem gæti hentað vel í brúðkaup. 
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Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis 
utanborðsmótorar. Nettir, 
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir 
á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

2009 Honda CRV jepplingur. 
3 eigendur frá upphafi. Góð 
þjónustusaga. Ný skoðaður 
2020. Gott eintak. Venjulegt verð 
1.590.000,- Tilboð: 1 milljón - en 
ekkert prútt !

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Fjórhjól

 Bátar

HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKAR 
TILBOÐ.

10 stk plötukrókar-10 stk 
sigurnaglar nr 5 tvö pör vettlingar 
5580 kr Heimavík.is Heimavík s: 
555-6090 eða 892-8655

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

BÓKHALD.
Get tekið að mér bókhald og 
uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og 
einstaklinga. Upplýsingar í síma 
899-2042

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

HÚSBÍLAR Á LÆKKUÐU VERÐI !
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 

Tilboð 3.490.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.490.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.490.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 5.590.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Hobby Optima 65HFL 
árg 2017 ekinn um 70þ 
km 6 gíra beinskiptur 
glæsilegur bill í alla 
staði. 4 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 11.990.000
Tilboð 9.990.000

Fiat Carado A464 eða 
A461 árg 2016 eknir um 
80þ km 6 gíra bein-
skiptur. 6 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 8.990.000
Tilboð 7.990.000 

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Vinsamlegast hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald
Húsasmiður með mikla reynslu, 
getur bætt við sig verkefnum. Uppl. 
í s.787 7137

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 
99 þús Facebook: steinhella 14. S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Samkvæmt 2.mgr. 36. gr. skipulagslaga 
nr.123/2010, er auglýst til kynningar 
lýsing Aðalskipulagsbreytinga er nær 
til hluta Hjallabrautar og jaðar 
Víðistaðatúns.

Breytingartillagan felur í sér:
Jaðar svæðis við Víðistaðatún sem fellur undir 

ver svernd V  g V  verði í úða yggð

Jafnframt er auglýst til kynningar 
lýsing vegna þéttingarsvæða innan 

samþykkti á fundi sínum þann 7.2. 2019.

ægt er að s ða l singarnar  f rsíðu vefs 
afnar arðar æ ar afnar rdur is fr   

 maí  Jafnframt verður aldinn 
ynningarfundur í afnar rg ann maí n  
l  ar sem farið verður y r l singarnar  

nari u l singar eru veittar  m ver s  
g s i ulags nustu afnar arðar  

i ulagsfulltrúi

SKIPULAGSBREYTINGAR

585 5500

Tilkynningar

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS
Spilar fyrir dansi

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

L A U G A R D A G U RF Ö S T U D A G U R

Skemmtanir

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.isJob.is
Þú finnur draumastarfið á

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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