„Við vorum margar
frænkurnar sem
fermdumst í þessum
kjól, það var gott efni
í honum.“

„Skemmtilegasta
ferming sem ég hef
komið í sögðu margir
krakkanna því við
fórum öll út í hlöðu
að hamast.“

Erna Guðlaugsdóttir
fermdist 1962
Ásdís Ragnheiður Arthúrsdóttir
fermdist 1948.

Kristín Guðnadóttir
fermdist 1961

„Ég fór ein með
rútu til Reykjavíkur í
fermingarmyndatöku.“

Guðríður Anna Waage
fermdist 1968

Sigríður Daníelsdóttir
fermdist 1970

Arthúr Guðnason
fermdist 1924

Þorsteinn Grétar Sigurðsson
fermdist 1946

„Ég fékk meðal
annars reiðbuxur og
svipu í fermingargjöf.“

Guðni Aðalsteinn Arthúrsson
fermdist 1951 og bróðir hans Árni
Ingólfur Arthúrsson.

Sigrún Gréta Guðráðsdóttir
fermdist 1954

„Ég fór til klæðskera
og það voru saumuð
á mig föt. Mamma
keypti síðan efni og
saumaði alveg eins á
bróður minn.“

Guðrún Júlíusdóttir
fermdist 1967

„Ég hafði engan
áhuga á að fara í
fermingarmyndatöku.“
Guðbjörg Böðvarsdóttir
fermdist 1946

Ástríður Júlíusdóttir
fermdist 1966

Sigríður Gyða Sigurðardóttir
fermdist 1948
Hulda Guðrún Guðráðsdóttir
fermdist 1953

Oddný Guðbjörg Leifsdóttir
fermdist 1969

Sigrún Guðnadóttir
fermdist 1974
Sigurður Jóhann Geirfinnsson
fermdist 1978

"Allar stelpurnar
voru í hnésíðu pilsi,
rúllukragapeysu og vesti í stíl.
Ég fékk að vera í buxnadragt
með því skilyrði að vera í pilsi í
fermingunni sjálfri"

Stefanía Gunnarsdóttir
fermdist 1985

Hrönn Auður Gestsdóttir
fermdist 1980

Ástríður Guðný Sigurðardóttir
fermdist 1985
„Hárið fékk að
fjúka daginn eftir
ferminguna.“

„Allir strákarnir voru
í samskonar fötum
frá Karnabæ.“

„Veðurguðirnir
voru okkur hliðhollir
þennan dag og
fermingargreiðslan
hélst á sínum stað.“

Venný Sigurðardóttir
fermdist 1973

Agnar Stefánsson
fermdist 1991

Herborg Valgeirsdóttir
fermdist 1977

Jóhann Páll Kristbjörnsson
fermdist 1983

Guðlaug María Lewis
fermdist 1984

„Þegar ég fermdist
var ég höfðinu hærri
en allir, þar með
taldir strákarnir.
Það þótti mér lítið
skemmtilegt.“

Svanhildur Eiríksdóttir
fermdist 1982

„Ég fékk sex
þúsund krónur í
fermingargjöf. Eftir
ferminguna fór ég
og keypti mér buxur
í Kóda fyrir hluta af
þeirri upphæð.“

Guðmundur Bjarni Sigurðsson
fermdist 1989

Erla Guðmundsdóttir
fermdist 1992

Sigurður Garðarsson
fermdist 1975
Rannveig Lilja Garðarsdóttir
fermdist 1971

„Mér fannst
spennandi tilhugsun
að vakna daginn eftir
fermingardaginn og
finnast ég fullorðin.“

„Tíu tíma
ljósakort fyrir
fermingardaginn var
mikilvægt. Ákveðin
uppskrift var að
hversu langt átti að
líða milli ljósatíma.“

Dagný Gísladóttir
fermdist 1983

Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir
fermdist 1981

Kjartan Már Kjartansson
fermdist 1975

„Í vikunni fyrir
fermingu þurfti ég að
leggjast inn á spítala
og óvíst var hvort ég
næði út í tæka tíð. Það
slapp til.“

„Fyrir
fermingu
fór ég í tíu
ljósatíma.“
Sigurbjörg Eydís Gunnarsdóttir
fermdist 1984

Hulda Guðrún Kristjánsdóttir
fermdist 1991

„Ég hafði mestar
áhyggjur af því að vera
á túr í hvíta kyrtlinum.“

„Rice Krispies
kransakakan, aðalkakan
í veislunni, hrundi rétt
fyrir veislu. Veislugestum
fannst hins vegar Rice
Krispies eldfjallakakan
með íslenska fánanum á
toppnum flott.“

Salka Björt Kristjánsdóttir
fermdist 2011
Andri Stefánsson
fermdist 1993

Ingi Þór Ingibergsson
fermdist 1995
Þórey Ösp Gunnarsdóttir
fermdist 1996
„Mér fannst oblátan
og messuvínið svo
vont að ég tók það
út úr mér og smurði
undir krikjubekkinn
þegar enginn sá til.“

„Allar stelpurnar
fermdust í eins kjólum.
Ég var eina stelpan
sem fermdist í dragt.“

Inga Jódís Kristjánsdóttir
fermdist 2015

Kamilla Ingibergsdóttir
fermdist 1993

„Ég samdi sálm sem
vinur minn las upp í
kirkjunni, ég held að
enginn hafi tekið eftir
því nema kannski
presturinn.“

Gunnar Már Sigmundsson og
Andri Þór Árnason fermdist 2015

Kristján Þór Kristjánsson
fermdist 1995

„Ég var ekki alltaf stillt í
fermingarfræðslunni.“

„Fyrir fermingarpeningana
keypti ég mér einn þann
ljótasta leðurjakka á jarðríki.
Ég notaði hann tvisvar og
hann hefur aldrei komist
aftur í tísku.“

Ásdís Ólafsdóttir
fermdist 2000
„Við héldum báðir
ræðu í veislunni
okkar, fólki fannst það
skemmtilegt.“

„Fermingarbörnin áttu að
mæta í 10 messur en ég
mætti í 22 messur. Séra
mamma gaf mér engin
mætingarverðlaun.“

Eva Björk Valdimarsdóttir
fermdist 1992

Örn Ævar Hjartarson
fermdist 1992

Anna Margrét Ólafsdóttir
fermdist 1995

Helena ósk Árnadóttir
fermdist 2010

„Mér fannst mikilvægt
að gestirnir skemmtu
sér vel í veislunni.“

Helga Sveinsdóttir
fermdist 2016

