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E  pla-
nering fick Emelie, 28 och 
Martin Nord, 30, precis det 
bröllop de hade önskat sig 

– en utomhusvigsel med utsikt över 
vattnet vid Ulvhälls Herrgård. 

Eftersom de inte bodde i området 
krävdes många resor under plane-
ringen men det var mödan värt. 

— Om ni planerar att ha bröllo-
pet på en annan ort kan vi rekom-
mendera att ni kommer till platsen 
en dag i förväg. Då kan ni fixa en 
massa dagen innan och behöver in-
te stressa upp er på morgonen för att 
hinna till frisören till exempel, tip-
sar Emelie.

sken solen på deras sto-
ra dag. Men det orosmomentet hade 
de gärna sluppit.

– Stämningen blev fantastisk men 
vi blev oroliga av att inte veta hur det 
egentligen skulle gå. Man ska se till 
att ha en andrahandsplan om vädret 
skulle spela en ett spratt, säger de.

på terras-
sen och gick sedan en tipsrunda. Efter 
det avnjöt de middagen en trappa upp. 
Eftersom gästerna kom från lan-
dets alla hörn var det viktigt att läg-
ga pengar på att alla kunde sova över. 
Helgen avslutades med en gemensam 
frukost och presentöppning innan de 
gav sig av. 

– Att samla gästerna för vigsel, väl-
komstmingel, middag och frukost är 
verkligen att rekommendera. Det blir 
inga transportsträckor under dagen 
och inget stressande hit och dit, säger 
Emelie.  

N  29, och Fred-
rik Ramberg, 30, skul-
le gifta sig var ett över-
raskningsbröllop för 

föräldrar och syskon precis vad 
de önskade. De ville sätta sin kär-
lek i fokus. 

De bjöd in till Fredriks 30-års-
dag men såg samtidigt till att boka 

en vigselförrättare.
När stunden var kommen var en 

av de ovetande gästerna en kvart 
försenad. Vigselförrättaren kom i tid 
men fick gömma sig i trapphuset för 
att inte förstöra överraskningen. 

– Vi sa att någon hade busringt 
på dörren. Det var några svettiga 
minuter, berättar Sandra. 

N  hade 
köpt sitt hus och 
den blivande bru-
den var gravid 

valde Jenny, 29, och Magnus 
Thörnberg, 32, att gifta sig. De 
hade en liten budget men vil-
le trots det ha ett stort bröllop. 
Den egna tomten fick därför 
bli både vigsel- och festplats 
och deras vackra tema gick i 
lila.

– Det bästa med att ha bröl-
lopet hemma är att det blir bil-
ligt. Det sämsta är att det inte 
är så glamoröst och när gäster-
na har gått får man diska och 
städa, berättar Jenny. 

När den stora dagen kom 
slog de upp ett lånat tält på 
tomten. Tallrikar och bord fick 
de låna av grannar och maten 
lagades av en släkting som är 
kock.

– Vi valde att lägga peng-
arna på kläderna och maten. 
Man kan få ett till synes lyxigt 

bröllop utan att bli ruinerad, 
säger Jenny.

Bröllopet blev otroligt per-
sonligt där de fick umgås 
med sina vänner flera dagar 
i sträck. Matlagningen och 
allt runt omkring flöt på smi-
digt, mest tack vare snälla och 
hjälpsamma familjer och att 
vädret var strålande under da-
gen, men tyvärr blev det tolv 
grader  kallt på kvällen. 

– Några spelade badmin-
ton för att hålla sig varma, be-
rättar de. 

för att ko-
ka te. Det blev ett mycket lyck-
at bröllop, men de lärde sig 
mycket om att arrangera en 
fest. Presentöppningen blev 
mer långdragen än de trott. 

– Vi kanske skulle ha delat 
upp det. Det är lätt att vara ef-
terklok, säger Jenny. 

Den lösningen som visade 
sig vara bland de mest upp-
skattade var att de utnämnt 
en släkting till lekledare. Han 
ordnade tävlingar, vilket gav 
släktingar tillfälle att skratta 
och lära känna varandra. Sam-
tidigt fick de som serverade en 
chans att städa undan efter ma-
ten och ta fram tårtan. 

– Se till att det finns saker att 
göra för gästerna under dagen, 
speciellt vid omdukningar, sä-
ger Jenny.  

”Vi gifte oss 
i trädgården”

När gästerna hade anlänt och 
fått sin fördrink slog paret till. 
Allt var inövat i minsta detalj.

– Jag sa att jag hade en över-
raskning till Fredrik och bad ho-
nom sätta på skivan i cd-spela-
ren, säger Sandra. 

Ur högtalarna ljöd bröllops-
marschen och vigselförrättaren 

Bi Dahlborg kom in i rummet. 
– Alla överväldigades av käns-

lor. Troligtvis mer än om det ha-
de vetat vad som skulle hän-
da, säger Sandra. 

Ceremonin som va-
rade en kvart innehöll 
vackra ord om kärlek, 
dikter och personliga 

löften. Många lyckotårar fälldes 
och sedan fortsatte sällskapet fi-
ra resten av kvällen. 

är nöj-
da med sitt överrask-
ningsbröllop, men me-
nar att man bör vara 
medveten om att det 

tillför en viss risk. Gäster kan-
ske inte prioriterar tillställning-
en om de inte vet att paret ska 
gifta sig. 

– Men att ingen anade något 
gick bättre än vad vi hade förvän-
tat oss. De svalde allt med hull 
och hår trots improvisationen i 
sista sekund, säger Sandra.  

”Vår vigselförrättare fick   gömma sig i trapphuset tills gästerna kom”

”Som tur var sken 
solen på vigseln”

SANDRA & 
FREDRIK

 Södermalm, 
Stockholm. 

 8 december 
2007, hemma i lägen-
heten när Fredrik skulle 
ha 30-årsmiddag. 

 6. 
 Inget. 
 Ingen. 
 Cirka 9 000 kr.

JENNY & MAGNUS
 Vallentuna. 

 14 juli 2006 i sin trädgård. 
 42.  Lila. 

Ljuslila rosor och mörklila callor. 
 Cirka 12 000 kr.

♥♥

MARTIN & EMELIE
 Vagnhärad. 11 

augusti 2007 på Ulvhälls Herrgård i 
Strängnäs.  50.  Grönt, 
vitt och silver.  Rosor, orki-
déer och prärieklockor.  Cirka 
115 000 kr.

♥♥

UTOMHUSVIGSEL. Emelie och 
Martin gifte sig i Strängnäs trots att 
de bor i Vagnhärad. Därför blev det 
många resor för att reka och planera vigseln och festen. 

Foto: FOTOGRAF OZDELEAU♥♥

”De 
svalde allt 
med hull 
och hår”
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HEMMA. Tack 
vare att de gifte sig 
hemma i trädgården 
och med en släkting 
som kock blev Jenny 
och Magnus bröllop 
billigt.

TIO HETA 

TRENDERTRENDER
Bröllopsfixarens
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jättefest är en av årets he-

taste bröllopstrender.
– Det ska vara en stor fest som pågår sent 

inpå småtimmarna, säger bröllopskoordinatorn 

Katarina Krzyzinska. Ibland börjar de redan dagen 

innan med en välkomstfest för att bryta isen. 

Festerna ska vara välplanerade, ha många moment, mycket 

underhållning och helst fri bar. Därför är det inte längre tabu att ha 

barnfria fester.
– Ibland kan paren hyra in barnvakter som tar hand om barnen 

sent på kvällen, säger Katarina. 

Ordna en brakfest♥♥ vill ha ett välplanerat bröllop men är samtidigt ofta för 

upptagna för att ordna allt själva. Därför är det ingen slump att bröllops-

koordinatorer anlitas allt oftare. 

– Det är inte längre en klassfråga att ha en koor-

dinator, säger Katarina som startade Bröllops-

agenterna för drygt ett år sedan. 

För henne är flexibilitet a och o. Tillsammans 

med paret kommer hon fram till vad hennes upp-

gifter ska vara och hon är tillgänglig dygnet runt. 

– Människor tycker att det är häftigt att ha en 

koordinator, säger hon. 

Anlita en egen koordinator
♥♥

Samordna på nätet♥♥
görs även 

bröllopsplaneringen allt oftare 

digitalt. Nu kan vi redan från 

frieriet hänga med i parets 

planering med hjälp av blog-

gar eller hemsidor. Långt i förväg 

involverar paren gästerna genom 

att låta de få tycka till om allt från färger till plat-

ser. Samtidigt beställs presenter allt oftare via 

nätet och många presentkedjor ger par möjlig-

heten att planera sin önskelista på internet. 

en trendig öns-

kelista? Slopa servisen 
och be om ett bidrag. Det 

är ett smart sätt att få den 

fest eller smekmånad ni 
vill ha. 

– Brudparen bor redan 

ihop och har oftast allt, 
säger Katarina. Det är 
många som tycker att det 

är mer praktiskt att be om 

bidrag till bröllopet eller 
välgörande ändamål.

       Önska er 
pengar före 
presenter

♥♥

välplanerade bröllopet har allt of-

tare ett tema. Antingen har par specifika teman som 

sagobröllop eller vinterbröllop. Men vanligast är färgtema 

där till exempel bukett, bordsdekorationer, brudgummens slips 

och knapphålsblomma matchar. Det är lättfixat och ger känslan 

av en välplanerad fest. 
– Många par visar temat redan i inbjudningskorten genom att 

låta det gå i samma ton som det kommande bröllopet, säger 

Katarina.

Matcha med färger♥♥

ska gäs-
terna har kul. Därför är det 

trendigt att sätta gästerna 

i fokus under bröllopet. 
Gästgåvor och underhåll-
ning är något allt fler par 
väljer att spendera pengar 

på. 
– När brudparet ska 

fotograferas kan de ha 
hyrt en trio som underhål-
ler gästerna och ibland vill 

de själva hålla tal till sina 
gäster, säger Katarina. 

       Fokusera 
på gästerna
♥♥

de invanda mönstren. Därför är det inte 

vett och etikett som ligger högst på priolistan när det moderna 

paret ska gifta sig. Att be sina gäster klä sig i vitt hör inte längre 

till konstigheterna. Förvånas inte heller om ni ser färger i brud-

klänningen. Vem som håller tal eller hur bordsplaceringen ser ut 

är inte heller lika viktigt som det var förr. 

– Det är mycket viktigare att alla har trevligt och att det är en 

bra stämning under festen, säger Katarina. Det ska vara spon-

tant under ordnade former. 

Bryt traditionerna♥♥

och un-
derhållning i fokus tycker 
det trendiga paret om att 
överraska! 

– Jag har varit på bröllop 

där en gospelkör fått igång 

gästerna före vigseln. De 

kan ha ett rosa tema men 

bryta det genom att bruden 

kommer in med en knallröd 

brudklänning, säger Kata-

rina.

Överraska♥♥
potatisgratäng 

på menyn? Inte för det 
moderna finsmakarparet. 

Statistiken visar att allt fler 

prioriterar att lägga mer 
pengar på mat och vinerna 

ska självklart komplettera 

smakupplevelsen. Meny-
erna skräddarsys och sma-

kas av. Vill ni ha en trendig 

tårta ska ni satsa på flera 

småtårtor.

Laga gott♥♥

fortfarande är den överlägset mest populära årstiden har tren-

diga par börjat lockas av höst-, vinter- och vårbröllop. På vintern använder många 

snö, facklor och vackra brudkappor för att ordna ett stämningsfullt bröllop.

– Det är otroligt populärt och exotiskt att gifta sig i Jukkasjärvis iskyrka, säger 

Katarina. 

Välj vintercoolt med snö och kristall
♥♥

SVett & 
etikett

att genomlida 

en maratonlång presentöppning! 

Det är också svårt att spela 

överraskad två timmar i 
sträck … Om ni vill att 

alla ska få se vad ni har fått, kan ni 

låta någon annan öppna och ställa 

fram på ett bord. Det blir också 

vanligare att bjuda på kaffe/
lunch och presentöpp-

ning dagen efter 
bröllopet. 

Presentöppning

 Vill du hålla tal ska du informe-

rar toastmastern. 
Först håller toastmastern ett väl-

komsttal. Sedan lyder ordningen: 

brudens far, brudgummens far, 

vigselförrättare, tärnor, bestman, 

marskalkar, telegram, vänner. 

 Mot slutet av middagen skålar 

toastmastern för frånvarande 

vänner. 
 Tacktalet hålls av brudgum-

mens far. 

Talordning

Nu kan man gifta 
sig på casinot!

Katarina

tipsar!

 Brudparet sitter i mitten av 

honnörsbordet. Bruden sitter 

till höger om brudgummen. 

 Brudens mor sitter till väns-

ter om brudgummen och har 

brudgummens far till bordet. 

 Bruden har i sin tur sin far 

bredvid sig till höger och 
brudens far för brudgummens 

mor till bordet. 
 Därefter släkt, tärnor och 

marskalkar där närmare släkt 

sitter nära 
brudparet. 

 Tärnor och 
marskalkar 

brukar ha varandra till bordet. 

 Vänner och mer avlägsna 

släktingar sitter lite längre bort. 

 Sträva efter att alla kan se 

brudparet och toastmastern 

från sin plats. 
 Viktigt är också att toast-

mastern kan ha ögonkontakt 

med brudpar och serverings-

personal. 

Bordsplacering

Hetast i år:
Överraska 
gästerna 

HÖJDARE. Elin och 
Fredrik gifte sig i ett 
trädhus, sex meter 
ovanför gästerna.

Foto: BILDBYRÅN
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Jukkasjärvi.

Lyxigt

Mella
n

Budget

Klänning med ärmlös 
topp med krage, 
1 200 kr, och lång vid 
tyllkjol, 4 100 kr, Kik.

Korsettklänning med puffigt draperad 

kjol, tyll och pärlbroderat band i mid-
jan, 5 200 kr, Bröllopsbutiken. 

Klänning med 
silverbroderad 
byst, lång rosett 
och svepande 
vidd, 6 900 kr, 
Milagro de 
Nahrin.

Naturfärgad klänning 
med drapering och 
gnistrande stenar, 
tyllunderkjol och släp, 
7 900 kr, Cosmos.

Singoallaklänning i 
sidenchiffong med 
pärlemorpärlor, 
5 000 kr, Vita Milo.

Korsettklänning med 
silvergnistrande pärlor 
i vacker drapering, 
2 700 kr, Nixa.

Draperad kor-
settkläning med 
gnistrande pärlor 
och enkla volanger, 
2 700 kr, Nixa.

Slät korsettklänning 
med tylldrapering, 
släp och tyllunderkjol, 
4 900 kr, Björg.

Vett & 
etikett
– enkel guide

till sex veckor 
före vigseln. Har ni sommarbröllop 

mitt i semestertider, 
kan era gäster behöva 
veta ännu tidigare. 

 Vilka som gifter sig, när och var 
det ska ske. 

 Var festen ska hållas och vad ni 
bjuder på.

 Eventuell vägbeskrivning (lägg 
till separat i kuvertet). 

 Klädsel (frack, smoking, mörk 
kostym, kavaj eller valfri).

 Om barn är välkomna.  
 Vilka som är värdar. 
 ”Om svar anhålles” (vanligast är 

att be om svar senast en månad 
före bröllopet). 

Inbjudningskort Frack = frack/lång afton-
klänning. 

Smoking = smoking/lång 
aftonklänning. 

Mörk kostym = mörkblå el-

ler mörkgrå hel kostym/mycket 
fin kort eller halvlång klänning. 

Kavaj – informell hel 
kostym/ lagom festlig klänning 
eller dräkt. 

Valfri klädsel betyder festlig 
valfri klädsel. 

Klädkoder

S
mitt i semestertider, 
kan era gäster behöva 
veta ännu tidigare. 

bjuder på.
 Eventuell vägbeskrivning (lägg 
till separat i kuvertet). 

 har koll på 
schemat, styr talen och 
läser telegram. 

är brudgummens 
närmaste vän och står 

bredvid honom i kyrkan 
med ringarna. 

är parets man-
liga vän eller släkting som 
går med en tärna längs al-
targången efter brudparet. 

är marskalkens 

kvinnliga motsvarighet. 
är ett barn 

som går framför brudparet 
i kyrkan och ibland får till 
uppgift att hålla i brudbu-
ketten eller strö rosenblad i 
altargången.

Vem gör vad?

Spännande klänning i 
lager på lager, trumpet-
ärm och röda rosor, 
12 000 kr, Vita Milo.  

Korsettklänning 
med pärlbroderad 
tyll och fjädrar, 
9 900 kr, Kik.

Broderat 
korsettliv med 
små rosor 
och pärlor, 
tyllunderkjol 
och släp, 
9 900 kr, 
Cosmos.

Pärlbroderad klänning med 
insydd korsett, tyllunderkjol och 
släp, 15 700 kr, Bröllopsbutiken.

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥
♥♥

♥♥
♥♥

♥♥

Y  ta är inte allt. 
Glöm inte bort 

varför ni gifter er. 

Zexiga under-
kläder till första 

natten är ett måste. 

Fo
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O  rgani-
sera och 

schemalägg 
kvällen så ni 
kan koncen-
trera er på att 
ha kul!

P rästen viger par vid 
kristna bröllop. 

Qvinnliga former 
framhävs med bra 

underkläder, som en 
korsett.  

R is kan 
ge fåglar 

magproblem. 
Kasta rosen-
blad eller blås 
såpbubblor på 
paret.

V igsel-
för-

rättare är en 
person som 
fått lagligt 
tillstånd att 
viga par. 

U tom-
lands-

bröllop går 
lätt att ordna 
med spe-
cialiserade 
resebolag.

T oastmas-
tern ska 

ha koll på kväl-
lens schema 
och tal – så välj 
en ansvarsfull 
vän.

Smekmå-
naden 

måste inte 
bara vara sol 
och bad. Kom-
binera med ett 
äventyr!

Brudklänningar
för alla plånböcker  S

W hite wedding är 
en låt av Billy Idol 

till festens playlist.

X -en bör inte stå med 
på gästlistan om det 

inte är okej för er båda. 

Äktenskapet är vad ni 
har kvar när bröllopet 

är över. 

Ö  nskelistan får gärna 
vara specifik, men glöm 

inte att önska rimliga saker. 

Å rstiden 
avgör 

om vissa 
blommor 
går att få 
tag på till 
brudbuketten. 

ÄÄ
är över. 

ÖÖ
inte att önska rimliga saker. 

rstiden 
avgör 

om vissa 
blommor 
går att få 
tag på till 
brudbuketten. Ligg inte bara 

på stranden!
Foto: JOHAN FURUSJÖ 

Ett måste!

Köpställen:
Bernzons blomsterhandel 
08-6121380
Fancy Fanny 0321-51513
Bröllopsbutiken 08-307930
Dressman 08-6000020
Vita Milo 08-209543
Lindex 0322-77700
H&M 08-7965500
Kik 08-6116174
Steens Herrmode 08-349300
Milagro de Nahrin 08-6452575
Björg & Cosmos 08-6507300

HERRGÅRDS-
BRÖLLOPET.
1 Klassiskt diadem och 
slöja, 820 och 1 190 kr, 
Bröllopsbutiken.

2 Rund bollväska och 
skira tyllhandskar översål-
lade med pärlor , 598 och 
198 kr, Fancy Fanny.

3 Skor med gnistrande 
strasspänne, 1 450 kr, 
Kik.

4 Engelsk klasformad 
bukett med rosa rosor 
och stenar, 3 000 kr.

STILFULLT. Vacker 
som en tavla i broderad 
korsettklänning med små 
gnistrande pärlor och 
släp, 14 200 kr, Bröllops-
butiken. Hans hela outfit 
går att hyra för 3 000 på 
Cosmos bröllopsexper-
terna.

förtrollad En alldeles

dag
DET KLASSISKA 
BRÖLLOPET.

1 Brudsko med rosett 
och fuskpäls, 995 kr, 
Fancy Fanny. 

2 Korta handskar med 
klädda knappar, 490 kr, 
och slät kuvertväska, 
650 kr, Kik. 

3 Skir bukett med murgröna, 

orkidé, krysantemum, 
pärlhyacinter och 
silverhjärtan på tråd, 
ca 2 000 kr, Bernzons 
blomsterhandel.

SOM PÅ FILM. Vadlång Audrey 

Hepburn-klänning med smal midja, 

vidd nedtill och lager av tyll i under-

kjolen, 6 800 kr, Kik, fuskpälscape 

med huva, 2 500 kr, skir krona med 

små stenar och slöja, 1 200 kr, Kik. 

Svart kostym, 698 kr, vit skjorta, 268 

kr, att hyra, guldfärgad väst, 1 398 kr, 

och plastrong, 698 kr, Steens 

Herrmode.

förtrollad förtrollad 
dag

Vänd! S

15
Sidor

Bröllopsspecial
l Kläderna  l Planeringen        l Stilarna        l Läsarbröllopen            
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Dubbelkolla alla bokningar
Ha koll på gästantal
Gör bordsplaceringen
Gör tidsschema för bröllops-
dagen
Shoppa till smekmånaden

Köp dekorationer till festen
Gå in skorna
Gör den sista 
skönhetsbehandlingen
Lagar ni egen mat kan ni 
börja frysa in

Gör en budget
Öppna ett bröllopskonto
Borgerligt eller kyrkligt?
Sätt ord på hur det ska vara
Fastställ tema
Boka lokal
Skriv gästlista
Boka vigselplats
Öppna bröllopsblogg

Boka
Catering
Serveringspersonal
Tårta
Florist
Frisör
Makeup-artist
Fotograf
Underhållning
Er transport 
Gästers transport
Rum för bröllopsnatten
Gästernas rum
Smekmånad

köp
Kläder
Skor
Accessoarer

välj
Präst/vigselförrättare
Toastmaster
Bestman
Marskalkar
Tärnor
Brudnäbbar

Fixa
Visum till smekmånad
Träningskort

Beställ 
Ringar
Hindersprövning
Nya pass
Inbjudningar
Programblad
Placeringskort
Menyer

ordna
Skriv önskelista
Gå igenom ceremoni med 
inblandade
Skicka inbjudningarna

Håll genrep
Skriv placeringskort
Hämta ringarna
Köp dryck
Vila

12   månader innan

6    månader innan

3     månader innan

1     månad innan

1     vecka innan

Köp 
kläderna

i tid!

check-
lista!

Följ Söndags

✁
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Bondeparet  
visar bröllops- 
   mode!   S

Klänningsval, festtema och gästlista — när 
ni ska ordna ert drömbröllop är planeringen 
A och O. Följ Söndags guide för att få det 
bröllop ni alltid drömt om. Text: Charlotte Holmen

Steg 1:

Budget!
Steg 2:

tema?

Steg 3:

lokalen

Steg 4:

maten

Det första ni bör göra 
är att fundera på hur 
mycket ni kan spen-
dera. 
När budgeten är klar, 

svara på frågorna: vad, var, 
vem, hur? Vad ska det vara för sorts 
bröllop? Var ska ni vara? Vem ska 
komma? Hur ska ni ordna detta? 

När ni har svaren, har ni också kom-
mit en bra bit på vägen. Då är 

det bara att följa Söndags 
checklista och boka det 
ni behöver. Kom ihåg att 
populära val måste bokas 
tidigare. Många lokaler 
och fotografer kan vara 
uppbokade ett helt år i 

förväg. 

vad ska kalaset 
få kosta?

Festlokalen ska inte bara vara trevlig – kostnad och geografiskt 
läge ska också stämma. Ligger stället en bit ifrån er bostadsort, är 

det bäst att undersöka om det finns rum för övernattning och om det 
går att förboka transport för gästerna.

Vill ni dekorera lokalen personligt? Sköta cateringen själva? Kolla med uthyraren 
att det är okej. Och vill ni dansa långt in på småtimmarna bör ni självklart stryka alla 
lokaler som vill städa ut er vid midnatt! 

vilken lokal passar oss bäst?

Ett genomgående tema 
får festen att kännas 
snygg och planerad, 
samtidigt som det blir 

lättare för er att välja attri-
but och detaljer. 

Älskar ni havet? Gift er med marint 
tema. 

Vill ni känna er 
som prinsar och 
prinsessor? Frossa 
med ett riktigt rosa 
sagobröllop. 

Börja redan med 
inbjudningskorten, 
genom att designa 
dem med samma 
känsla och färgtema 
som ni vill att bröllopet ska ha.  

ska vi ha ett  
tema eller inte?

Jessica Lind-
gren gifte sig 
i havet.

Börja med att räkna ut 
hur mycket varje kuvert 

får kosta. 
Vill ni hålla ner kostnaderna 

är det såklart bäst att sköta 
mat och dryck själva. 
Glöm inte bort att planera 
vem som ska duka, deko-
rera, servera. 

Ska ni bjuda på allt? Fri bar brukar bli 
väldigt dyrt – om man inte får ha egen 
sprit med sig. 

Väljer ni catering, ta reda på om de 
också står för porslin och personal. 

Provsmaka alltid menyn innan 
ni bestämmer er (även om ni ska 
bjuda på hemlagat) Varför inte 
skräddarsy en egen meny? 

vill vi fixa mat & dryck själva?

Så fixar ni ert  livs fest

Foto: G
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förtrollad  
En alldeles

dagDrömmer ni om ett klassiskt, bondromantiskt eller ett härligt  
herrgårdsbröllop? Anders och Isabel visar tre stilar att inspireras av.

Foto: Stefan Mattsson
Styling: Ehva Löpp
Hår & makeup: Anna Frid

Det klassiska  
bröllopet.

1 Brudsko med rosett  
och fuskpäls, 995 kr,  
Fancy Fanny. 

2 Svart kostym, 698 kr  
med guldfärgad väst, 1 398 kr 
och plastrong, 698 kr (hyrpriser 
på Steens herrmode). 

3 Skir bukett med murgröna,  
orkidé, krysantemum,  
pärlhyacinter och  
silverhjärtan på tråd,  
ca 2 000 kr, Bernzons  
blomsterhandel.

1 3

som på film. Vadlång Audrey Hep-
burn-klänning med smal midja, vidd ned-
till och lager av tyll i underkjolen, 6 800 kr, 
Kik, fuskpälscape med huva, 2 500 kr, 
skir krona med små stenar och slöja, 
1 200 kr, Kik. Korta handskar med klädda 
knappar, 490 kr, och slät kuvertväska,  
650 kr, Kik (bild ovan till vänster). 
Svart kostym, 698 kr, vit skjorta, 268 kr, 
att hyra, guldfärgad väst, 1 398 kr, och 
plastrong, 698 kr, Steens Herrmode.

Filmstjärne-
klassiskt

Bond-
romantiskt

Herrgårds-
elegant

3
Stilar

2
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A llergier hos era gäster 
är något ni bör känna till 

innan ni bestämmer meny. 

B orgerlig vigsel är rättsligt 
bindande utan religiösa 

inslag. 

M öhippan är den roliga 
fest vännerna håller för 

sin tjejkompis som ska gifta sig. 

N ågot blått ska bruden 
enligt tradition bära när 

hon gifter dig. 

K ravatt är en manshalsduk 
som har gett upphov till 

fluga, plastrong och slips.

L innedukar skapar en 
klassiskt vacker stämning 

till bords. 

I Is i magen, is till huvudvärk 
och is i drinken är ett måste 

om ni ska överleva kvällen. 

J a är vad paret borde svara 
på frågan ”tager du?” när 

de bjudit dit alla de känner.

G ångavstånd till festlokalen är 
miljövänligt, praktiskt och bil-

ligt.

H  indersprövningen gäller i fyra 
månader och beställs från 

Skatteverket före vigseln.

E ngångskameror på borden till 
gästerna kan vara ett kul sätt 

att få personliga minnen från dagen.

F yrverkerier är perfekt till den 
riktigt sprakande kärleksfes-

ten.

C orsage kallar vi  
blomman som  

männen har i bröstfickan.

D ekorationer som ni  
har gjort själva kan  

göra er fest till något extra.

Från A 
till Ö
– liten ordlista

bonDbröllopet.
1 Spetsmönstrade strumpbyxor, 129 kr,  
Lindex och draperade skor med spetsig tå,  
1 500 kr, Bröllopsbutiken.
2 Mer känsla av ängsblommor med pioner, rosor,  
Ammi majus och Limonium i bollbuketten,  
ca 1800 kr, Bernzons blomsterhandel. 
3 Sätt små tygblommor i håret,  
24,90 kr/tre-pack, H&M.

gemytligt. Ljuvligt söt i 
empireskuren sidenklänning 
med markerat liv, 5 000 kr, Vita 
Milo. Blå- och vitrandig skjorta, 
399 kr, Batistinibyxor, 499 kr, 
väst, 399 kr, och slips, 299 kr,  
Dressman.

1

2

3
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Y  ta är inte allt. 
Glöm inte bort 

varför ni gifter er. 

Z exiga under-
kläder till första 

natten är ett måste. 

Fo
to

: M
ARIA ÖSTLIN

O  rgani-
sera och 

schemalägg 
kvällen så ni 
kan koncen-
trera er på att 
ha kul!

P rästen viger par vid 
kristna bröllop. 

Q vinnliga former 
framhävs med bra 

underkläder, som en 
korsett.  

R is kan 
ge fåglar 

magproblem. 
Kasta rosen-
blad eller blås 
såpbubblor på 
paret.

V igsel-
för-

rättare är en 
person som 
fått lagligt 
tillstånd att 
viga par. 

U tom-
lands-

bröllop går 
lätt att ordna 
med spe-
cialiserade 
resebolag.

T oastmas-
tern ska 

ha koll på kväl-
lens schema 
och tal – så välj 
en ansvarsfull 
vän.

S mekmå-
naden 

måste inte 
bara vara sol 
och bad. Kom-
binera med ett 
äventyr!

Brudklänningar  
för alla plånböcker  S

W hite wedding är 
en låt av Billy Idol 

till festens playlist.

X -en bör inte stå med 
på gästlistan om det 

inte är okej för er båda. 

Ä ktenskapet är vad ni 
har kvar när bröllopet 

är över. 

Ö  nskelistan får gärna 
vara specifik, men glöm 

inte att önska rimliga saker. 

Å rstiden 
avgör 

om vissa 
blommor 
går att få 
tag på till 
brudbuketten. 

Ligg inte bara  
på stranden!

Foto: JOHAN FURUSJÖ 

Ett måste!

Köpställen: 
Bernzons blomsterhandel  
08-6121380
Fancy Fanny 0321-51513
Bröllopsbutiken 08-307930
Dressman 08-6000020
Vita Milo 08-209543
Lindex 0322-77700
H&M 08-7965500
Kik 08-6116174
Steens Herrmode 08-349300
Milagro de Nahrin 08-6452575
Björg & Cosmos 08-6507300

HerrgårDs-
bröllopet.
1 Klassiskt diadem och 
slöja, 820 och 1 190 kr, 
Bröllopsbutiken.

2 Rund bollväska och 
skira tyllhandskar översål-
lade med pärlor , 598 och 
198 kr, Fancy Fanny.
 
3 Skor med gnistrande 
strasspänne, 1 450 kr, 
Kik.

4 Engelsk klasformad  
bukett med rosa rosor 
och stenar, 3 000 kr.

stilfullt. Vacker 
som en tavla i broderad 
korsettklänning med små 
gnistrande pärlor och 
släp, 14 200 kr, Bröllops-
butiken. Hans hela outfit 
går att hyra för 3 000 på 
Cosmos bröllopsexper-
terna.

2

1

3

4



22  S Ö N D A G S Ö N D A G   23

Lyxigt
Mella

n
Budget

Klänning med ärmlös 
topp med krage, 
1 200 kr, och lång vid 
tyllkjol, 4 100 kr, Kik.

Korsettklänning med puffigt draperad 
kjol, tyll och pärlbroderat band i mid-
jan, 5 200 kr, Bröllopsbutiken. 

Klänning med 
silverbroderad 
byst, lång rosett 
och svepande 
vidd, 6 900 kr, 
Milagro de 
Nahrin.

Naturfärgad klänning 
med drapering och 
gnistrande stenar, 
tyllunderkjol och släp, 
7 900 kr, Cosmos.

Singoallaklänning i 
sidenchiffong med 
pärlemorpärlor, 
5 000 kr, Vita Milo.

Korsettklänning med 
silvergnistrande pärlor 
i vacker drapering, 
2 700 kr, Nixa.

Draperad kor-
settkläning med 
gnistrande pärlor 
och enkla volanger, 
2 700 kr, Nixa.

Slät korsettklänning 
med tylldrapering, 
släp och tyllunderkjol, 
4 900 kr, Björg.

Vett & 
etikett
– enkel guide

Skickas cirka fyra till sex veckor 
före vigseln. Har ni sommarbröllop 
mitt i semestertider, kan era 
gäster behöva veta 
ännu tidigare. 
Inbjudan ska tyd-

ligt visa: 
l  Vilka som gifter sig, när och var 
det ska ske. 
l Var festen ska hållas och vad ni 
bjuder på.

l Eventuell vägbeskrivning 
(lägg till separat i kuvertet). 

l Klädsel (frack, smoking, mörk 
kostym, kavaj eller valfri).
l Om barn är välkomna.  
l Vilka som är värdar. 
l ”Om svar anhålles” (vanligast är 
att be om svar senast en månad 
före bröllopet). 

inbjudningskort
l Frack = frack/lång afton-
klänning. 
l Smoking = smoking/lång 
aftonklänning. 
l Mörk kostym = mörkblå el-
ler mörkgrå hel kostym/mycket 

fin kort eller halvlång klänning. 
l Kavaj – informell hel 
kostym/lagom festlig klänning 
eller dräkt. 
l Valfri klädsel betyder festlig 
valfri klädsel. 

Klädkoder

Vänd S

Toastmastern har koll på 
schemat, styr talen och 
läser telegram. 
Bestman är brudgummens 
närmaste vän och står 

bredvid honom i kyrkan 
med ringarna. 
Marskalken är parets man-
liga vän eller släkting som 
går med en tärna längs al-
targången efter brudparet. 
Tärnan är marskalkens 

kvinnliga motsvarighet. 
Brudnäbben är ett barn 
som går framför brudparet 
i kyrkan och ibland får till 
uppgift att hålla i brudbu-
ketten eller strö rosenblad i 
altargången.

Vem gör vad?

Spännande klänning i 
lager på lager, trumpet-
ärm och röda rosor, 
12 000 kr, Vita Milo.  

Korsettklänning 
med pärlbroderad 
tyll och fjädrar, 
9 900 kr, Kik.

Broderat 
korsettliv med 
små rosor 
och pärlor, 
tyllunderkjol 
och släp, 
9 900 kr, 
Cosmos.

Pärlbroderad klänning med 
insydd korsett, tyllunderkjol och 
släp, 15 700 kr, Bröllopsbutiken.

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥♥♥

♥♥
♥♥

♥♥



24  S Ö N D A G S Ö N D A G   25

tio heta  
trender
Bröllopsfixarens

Vitklädda gäster utan presenter — väl
kommen till det trendiga bröllopet.

— I dag vill paren över
raska! säger bröllops
koordinatorn Katarina 
Krzyzinska på Bröllops
agenterna. 

Här delar hon med 
sig av de senaste tren
derna. Text: Charlotte Holmen

Foto: SARA R
IN
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Att arrangera en jättefest är en av årets he-
taste bröllopstrender.

– Det ska vara en stor fest som pågår sent 
inpå småtimmarna, säger bröllopskoordinatorn 

Katarina Krzyzinska. Ibland börjar de redan dagen 
innan med en välkomstfest för att bryta isen. 

Festerna ska vara välplanerade, ha många moment, mycket 
underhållning och helst fri bar. Därför är det inte längre tabu att ha 
barnfria fester.

– Ibland kan paren hyra in barnvakter som tar hand om barnen 
sent på kvällen, säger Katarina. 

ordna en brakfest♥♥ ♥♥ ♥♥

Vill ni göra en trendig öns-
kelista? Slopa servisen 
och be om ett bidrag. Det 
är ett smart sätt att få den 
fest eller smekmånad ni 
vill ha. 

– Brudparen bor redan 
ihop och har oftast allt, 
säger Katarina. Det är 
många som tycker att det 
är mer praktiskt att be om 
bidrag till bröllopet eller 
välgörande ändamål.

       Önska er 
pengar före 
presenter

♥♥

Det trendiga och välplanerade bröllopet har allt of-
tare ett tema. Antingen har par specifika teman som 
sagobröllop eller vinterbröllop. Men vanligast är färgtema 
där till exempel bukett, bordsdekorationer, brudgummens slips 
och knapphålsblomma matchar. Det är lättfixat och ger känslan 
av en välplanerad fest. 

– Många par visar temat redan i inbjudningskorten genom att 
låta det gå i samma ton som det kommande bröllopet, säger 
Katarina.

Matcha med färger♥♥

På en helfest ska gäs-
terna har kul. Därför är det 
trendigt att sätta gästerna 
i fokus under bröllopet. 
Gästgåvor och underhåll-
ning är något allt fler par 
väljer att spendera pengar 
på. 

– När brudparet ska 
fotograferas kan de ha 
hyrt en trio som underhål-
ler gästerna och ibland vill 
de själva hålla tal till sina 
gäster, säger Katarina. 

       Fokusera 
på gästerna
♥♥

Trendsättare bryter de invanda mönstren. Därför är det inte 
vett och etikett som ligger högst på priolistan när det moderna 
paret ska gifta sig. Att be sina gäster klä sig i vitt hör inte längre 
till konstigheterna. Förvånas inte heller om ni ser färger i brud-
klänningen. Vem som håller tal eller hur bordsplaceringen ser ut 
är inte heller lika viktigt som det var förr. 

– Det är mycket viktigare att alla har trevligt och att det är en 
bra stämning under festen, säger Katarina. Det ska vara spon-
tant under ordnade former. 

Bryt traditionerna♥♥

Med fest, gäster och un-
derhållning i fokus tycker 
det trendiga paret om att 
överraska! 

– Jag har varit på bröllop 
där en gospelkör fått igång 
gästerna före vigseln. De 
kan ha ett rosa tema men 
bryta det genom att bruden 
kommer in med en knallröd 
brudklänning, säger Kata-
rina.

Överraska♥♥
Fläskfilé och potatisgratäng 
på menyn? Inte för det 
moderna finsmakarparet. 
Statistiken visar att allt fler 
prioriterar att lägga mer 
pengar på mat och vinerna 
ska självklart komplettera 
smakupplevelsen. Meny-
erna skräddarsys och sma-
kas av. Vill ni ha en trendig 
tårta ska ni satsa på flera 
småtårtor.

laga gott♥♥

♥♥

Samordna på nätet
Som mycket annat görs även 
bröllopsplaneringen allt oftare 
digitalt. Nu kan vi redan från 
frieriet hänga med i parets 
planering med hjälp av blog-
gar eller hemsidor. Långt i förväg 
involverar paren gästerna genom 
att låta de få tycka till om allt från färger till plat-
ser. Samtidigt beställs presenter allt oftare via 
nätet och många presentkedjor ger par möjlig-
heten att planera sin önskelista på internet. 

Det moderna paret vill ha ett välplanerat bröllop men är samtidigt ofta för 
upptagna för att ordna allt själva. Därför är det ingen slump att bröllops-
koordinatorer anlitas allt oftare. 

– Det är inte längre en klassfråga att ha en koor-
dinator, säger Katarina som startade Bröllops-
agenterna för drygt ett år sedan. 

För henne är flexibilitet a och o. Tillsammans 
med paret kommer hon fram till vad hennes upp-
gifter ska vara och hon är tillgänglig dygnet runt. 

– Människor tycker att det är häftigt att ha en 
koordinator, säger hon. 

anlita en egen koordinator

Nu kan man gifta 
sig på casinot!

Katarina
tipsar!

S Vett &  
etikett Tvinga inte gästerna att genomlida 

en maratonlång presentöppning! 
Det är också svårt att spela 
överraskad två timmar i 
sträck … Om ni vill att 

alla ska få se vad ni har fått, kan ni 
låta någon annan öppna och ställa 
fram på ett bord. Det blir också 
vanligare att bjuda på kaffe/

lunch och presentöpp-
ning dagen efter 

bröllopet. 

Presentöppning
l Vill du hålla tal ska du informe-
rar toastmastern. 
l Först håller toastmastern ett väl-
komsttal. Sedan lyder ordningen: 
brudens far, brudgummens far, 

vigselförrättare, tärnor, bestman, 
marskalkar, telegram, vänner. 
l Mot slutet av middagen skålar 
toastmastern för frånvarande 
vänner. 
l Tacktalet hålls av brudgum-
mens far. 

talordning
l Brudparet sitter i mitten av 
honnörsbordet. Bruden sitter 
till höger om brudgummen. 
l Brudens mor sitter till väns-
ter om brudgummen och har 

brudgummens far till bordet. 
l Bruden har i sin tur sin far 
bredvid sig till höger och 
brudens far för brudgummens 
mor till bordet. 
l Därefter släkt, tärnor och 
marskalkar där närmare släkt 

sitter nära 
brudparet. 
l Tärnor och 
marskalkar 

brukar ha varandra till bordet. 
l Vänner och mer avlägsna 
släktingar sitter lite längre bort. 

l Sträva efter att alla kan se 
brudparet och toastmastern 
från sin plats. 
l Viktigt är också att toast-
mastern kan ha ögonkontakt 
med brudpar och serverings-
personal. 

Bordsplacering

Hetast i år:
Överraska 
gästerna HöjDare. Elin och 

Fredrik gifte sig i ett 
trädhus, sex meter 
ovanför gästerna.
 Foto: BILDBYRÅN

Läsarna 
om sina 

bröllop S

Även om sommaren fortfarande är den överlägset mest populära årstiden har tren-
diga par börjat lockas av höst-, vinter- och vårbröllop. På vintern använder många 
snö, facklor och vackra brudkappor för att ordna ett stämningsfullt bröllop.

– Det är otroligt populärt och exotiskt att gifta sig i Jukkasjärvis iskyrka, säger 
Katarina. 

Välj vintercoolt med snö och kristall

Foto: M
A

R
IA

 Ö
S

TLIN

Jukkasjärvi.
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Text: Charlotte Holmen

E
fter lång och noggrann pla-
nering fick Emelie, 28 och 
Martin Nord, 30, precis det 
bröllop de hade önskat sig 

– en utomhusvigsel med utsikt över 
vattnet vid Ulvhälls Herrgård. 

Eftersom de inte bodde i området 
krävdes många resor under plane-
ringen men det var mödan värt. 

— Om ni planerar att ha bröllo-
pet på en annan ort kan vi rekom-
mendera att ni kommer till platsen 
en dag i förväg. Då kan ni fixa en 
massa dagen innan och behöver in-
te stressa upp er på morgonen för att 
hinna till frisören till exempel, tip-
sar Emelie.

Som tur var sken solen på deras sto-
ra dag. Men det orosmomentet hade 
de gärna sluppit.

– Stämningen blev fantastisk men 
vi blev oroliga av att inte veta hur det 
egentligen skulle gå. Man ska se till 
att ha en andrahandsplan om vädret 
skulle spela en ett spratt, säger de.

Efter vigseln minglade alla på terras-
sen och gick sedan en tipsrunda. Efter 
det avnjöt de middagen en trappa upp.  
Eftersom gästerna kom från lan-
dets alla hörn var det viktigt att läg-
ga pengar på att alla kunde sova över. 
Helgen avslutades med en gemensam 
frukost och presentöppning innan de 
gav sig av. 

– Att samla gästerna för vigsel, väl-
komstmingel, middag och frukost är 
verkligen att rekommendera. Det blir 
inga transportsträckor under dagen 
och inget stressande hit och dit, säger 
Emelie.  n 

”Som tur var sken 
solen på vigseln”

martin & emelie
Bor: Vagnhärad. Gifte sig: 11 

augusti 2007 på Ulvhälls Herrgård i 
Strängnäs. Gäster: 50. Tema: Grönt, 
vitt och silver. Bukett: Rosor, orki-
déer och prärieklockor. Budget: Cirka 
115 000 kr.

♥♥

utomHusvigsel. Emelie och 
Martin gifte sig i Strängnäs trots att 
de bor i Vagnhärad. Därför blev det 
många resor för att reka och planera 
vigseln och festen. 
 Foto: FOTOGRAF OZDELEAU

N
är Sandra, 29, och Fred-
rik Ramberg, 30, skul-
le gifta sig var ett över-
raskningsbröllop för 

föräldrar och syskon precis vad 
de önskade. De ville sätta sin kär-
lek i fokus. 

De bjöd in till Fredriks 30-års-
dag men såg samtidigt till att boka 

en vigselförrättare.
När stunden var kommen var en 

av de ovetande gästerna en kvart 
försenad. Vigselförrättaren kom i tid 
men fick gömma sig i trapphuset för 
att inte förstöra överraskningen. 

– Vi sa att någon hade busringt 
på dörren. Det var några svettiga 
minuter, berättar Sandra. 

När gästerna hade anlänt och 
fått sin fördrink slog paret till. 
Allt var inövat i minsta detalj.

– Jag sa att jag hade en över-
raskning till Fredrik och bad ho-
nom sätta på skivan i cd-spela-
ren, säger Sandra. 

Ur högtalarna ljöd bröllops-
marschen och vigselförrättaren 

Bi Dahlborg kom in i rummet. 
– Alla överväldigades av käns-

lor. Troligtvis mer än om det ha-
de vetat vad som skulle hän-
da, säger Sandra. 

Ceremonin som va-
rade en kvart innehöll 
vackra ord om kärlek, 
dikter och personliga 

löften. Många lyckotårar fälldes 
och sedan fortsatte sällskapet fi-
ra resten av kvällen. 

Sandra och Fredrik är nöj-
da med sitt överrask-
ningsbröllop, men me-
nar att man bör vara 
medveten om att det 

tillför en viss risk. Gäster kan-
ske inte prioriterar tillställning-
en om de inte vet att paret ska 
gifta sig. 

– Men att ingen anade något 
gick bättre än vad vi hade förvän-
tat oss. De svalde allt med hull 
och hår trots improvisationen i 
sista sekund, säger Sandra.  n 

”Vår vigselförrättare fick   gömma sig i trapphuset tills gästerna kom”sanDra & 
freDrik  

Bor: Södermalm, 
Stockholm. 
Gifte sig: 8 december 
2007, hemma i lägen-
heten när Fredrik skulle 
ha 30-årsmiddag. 
Gäster: 6. 
Tema: Inget. 
Bukett: Ingen. 
Budget: Cirka 9 000 kr.

♥♥

”De 
svalde allt 

med hull  

och hår”
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N
är de just hade 
köpt sitt hus och 
den blivande bru-
den var gravid 

valde Jenny, 29, och Magnus 
Thörnberg, 32, att gifta sig. De 
hade en liten budget men vil-
le trots det ha ett stort bröllop. 
Den egna tomten fick därför 
bli både vigsel- och festplats 
och deras vackra tema gick i 
lila.

– Det bästa med att ha bröl-
lopet hemma är att det blir bil-
ligt. Det sämsta är att det inte 
är så glamoröst och när gäster-
na har gått får man diska och 
städa, berättar Jenny. 

När den stora dagen kom 
slog de upp ett lånat tält på 
tomten. Tallrikar och bord fick 
de låna av grannar och maten 
lagades av en släkting som är 
kock.

– Vi valde att lägga peng-
arna på kläderna och maten. 
Man kan få ett till synes lyxigt 

bröllop utan att bli ruinerad, 
säger Jenny.

Bröllopet blev otroligt per-
sonligt där de fick umgås 
med sina vänner flera dagar 
i sträck. Matlagningen och 
allt runt omkring flöt på smi-
digt, mest tack vare snälla och 
hjälpsamma familjer och att 
vädret var strålande under da-
gen, men tyvärr blev det tolv 
grader på kvällen. 

– Några spelade badmin-
ton för att hålla sig varma, be-
rättar de. 

Till slut gick de in för att ko-
ka te. Det blev ett mycket lyck-
at bröllop, men de lärde sig 
mycket om att arrangera en 
fest. Presentöppningen blev 
mer långdragen än de trott. 

– Vi kanske skulle ha delat 
upp det. Det är lätt att vara ef-
terklok, säger Jenny. 

Den lösningen som visade 
sig vara bland de mest upp-
skattade var att de utnämnt 
en släkting till lekledare. Han 
ordnade tävlingar, vilket gav 
släktingar tillfälle att skratta 
och lära känna varandra. Sam-
tidigt fick de som serverade en 
chans att städa undan efter ma-
ten och ta fram tårtan. 

– Se till att det finns saker att 
göra för gästerna under dagen, 
speciellt vid omdukningar, sä-
ger Jenny.  n 

Vill ni göra ert bröllop till något alldeles extra? 
Läs hur Söndags egna läsare gick tillväga. 

— Vi fick ett till synes lyxigt bröllop utan att bli 
ruinerade, säger Jenny och Magnus Thörnberg.

”Vi gifte oss  
i trädgården”

jenny & magnus 
Bor: Vallentuna. Gifte 

sig: 14 juli 2006 i sin trädgård. 
Gäster: 42. Tema: Lila. Bukett: 
Ljuslila rosor och mörklila callor. 
Budget: Cirka 12 000 kr.

♥♥
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vare att de gifte sig 
hemma i trädgården 
och med en släkting 
som kock blev Jenny 
och Magnus bröllop 
billigt.


