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BLANT
VINDRUER
i Italia feiret
de unge sin
kjærlighet.
Med 60
gjester
hjemmefra.

EKTEFOLK: Sean Grinde kysser Siv Hafstad Stokka på kirketrappen til Castiglionchio. Bryllupsplanleggeren fryder seg. Paraplyen måtte til, det pøsregnet de første

På en vingård i Toscana er den eldgamle kirken fylt av 60 festkledde. Det unge
parets nærmeste familie og venner,
håndplukket og invitert til å feire
bryllup. I Italia.
Lyden fikk alle til å snu seg og se
forventningsfullt mot den tunge døren
i den stille kirken.

– Og så var det bare meg, sa presten.
Før henne var det fiolinisten fra
Firenze-operaen som tok i døren.
Tredje gang gjaldt det.
– Så sto du der som en vakker
sommerdag, sa prest Eldbjørg
Andreassen til bruden. Siv Hafstad
Stokka (23) har gått opp kirkegulvet,

ved pappa Bjørn M. Stokkas arm.
Fram til Sean Grinde (24), stilig og rørt
brudgom som tok imot sin kvinne.
Fire måneder tidligere: Det er snøkledd
vinter på Kolnes. Siv Hafstad Stokka og
Sean Grinde byr på kaffe, lune vafler og
varme følelser/smil. De forteller om det

som skal skje i juni, mandag 22. for å
være helt eksakt, og lar Haugesunds
Avis’ lesere få være med.
Han gikk ned på kne da han fridde,
forteller Vats-jenta Siv. Hun hadde
møtt Sean fra Haugesund åtte
måneder tidligere. Han er alt jeg
kunne håpe på, sa hun til presten. Da

Brudefølget

HAUGESUNDS AVIS

L R DAG

LØRDAG 8. AUGUST 2009

5

ØKENDE LYST:
I

I

I

I

I

I

Vi er mer giftelystne. Statistisk
sentralbyrå (SSB)
slår fast at antall
vielser øker.
25.125 par giftet
seg i 2008. Vi må
tilbake til 2000 og
før det til 1976 for
å finne høyere
ekteskapstall.
I 2008 giftet
1.650 flere seg enn
året før.
I Rogaland ble
2.459 par viet.
I Hordaland 2.364.
Bare Oslo (4.227)
og Akershus (2.614)
hadde flere ekteskap i fjor.
SSB-statistikken
viser også at færre
inngikk partnerskap
enn året før; 224
mot 267. For tredje
år på rad var det
flere kvinner enn
menn som tok det
formelle partnerskapsskrittet.

timene av bryllupet.

I Italia:
Eldbjørg Andreassen gjentok de ordene i
Castiglionchios vakre kirke, var det flere enn
Sean Grinde som gråt.
De unge studentene har gjort sine viktige
valg. Sean har kjøpt dressen, Siv har funnet
kjolen som er den rette for henne. Gjestelisten er klar. Og stort mer har de ikke
behøvd å tenke på. De betaler for at Gunn

Janne Fjetland skal tenke på alt mulig. Siv
og Sean har gitt bryllupet sitt i oppdrag til
en bryllupsplanlegger de leste om i Haugesunds Avis.
– Vi har regnet på det, og lagt av penger.
Cirka 90.000 kroner ender vi på. Ikke dyrere
enn om vi skulle hatt feiring hjemme, og
da hadde vi ikke fått være sammen med

gjestene våre i Toscana i mange dager,
sier økonomistudent Siv Hafstad Stokka.
Hennes tilkommende nikker.

«
Eva M.
Sternhoff

i Toscana

Tekst

Terje
Størksen
Foto
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MYE SMIL: Gunn Janne Fjetland ler hjertelig ofte. Sean Grinde og Siv Hafstad Stokka ler med under generalprøven.

Siv og Sean i hva som skal skje og hvem som går
hvor, når.

Dagen før bryllupsfesten: Gjestene er på plass
blant vinranker, steinbygninger og svaler i
middelalderske Castiglionchio. Noen fløy til
Firenze, noen til Bologna, Pisa eller Roma.
Reisen ordner og betaler hver enkelt selv. Tok
tog eller ble hentet av buss og fant veien ut på
landet, en knapp halvtime fra Firenze. De 60
bryllupsgjestene fra Haugesund, Tysvær og
Vats har pakket slik man pleier når ferden går
til et reisemål ved Middelhavet. Solfaktor,
badetøy, shorts og sandaler. I tillegg har de
pakket finstasen, de skal jo i bryllup. Gjestene
har betalt 1.500 kroner hver til brudeparet.
For det får de opphold på vingården i opptil
en uke, i rom med kjøleskap og kokemuligheter. Og brudeparets regning daler fra cirka
185.000 kroner til det halve.
Mens gjestene spiser frokost og finner
veien til svømmebassenget, låser Gunn Janne
Fjetland opp kirkedøren. Generalprøve med
brudeparet og forloverne. Bryllupsplanleggeren peker og instruerer. Marianne
Grindheim og Espen Melkevik får beskjed om
sine forloveroppgaver. Kirken er nydelig og
tom, bortsett fra turister som stikker innom

’’

Alle får
hilse på
hverandre før
bryllupet.

PÅ PIKNIK: Gunn Janne Fjetland har lagt ut teppe og godsaker til piknik med Sean Grinde og Siv
Hafstad Stokka. Vinen hun skjenker er laget på Castiglionchios vindruer (i bakgrunnen).
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HJEMME
OG UTE:
I

LØSE KRØLLER: For første gang har en krølltang vært i arbeid i Sivs røde krøller. Barbara
Tanini ber Siv bøye seg slik at frisørens hender får
ruske litt i krøllene som skal falle løst nedover.
– Buongiorno principessa, sier Siv til seg selv i
speilet. Goddag prinsesse. Det er fem-seks timer
til bryllupet, og Siv føler seg som en prinsesse.
Godt hjulpet av frisør Barbara Tanini.

BUKETTEN: Siv Hafstad Stokka ser brudebuketten for første gang, og er fornøyd. Hun kommer
rett fra frisøren i landsbyen San Francesco, og har
lagt sjalet på hodet. Frisyren skal holdes hemmelig.

garantert utmerket vin til bryllupsmiddagen, men nordmenn må også ha øl og
brus.
Frisør Barbara Tanini gir bruden et album
og en espresso, og Siv og Marianne setter
seg. Sekunder senere utbryter Siv at her er
frisyren hun har sett for seg. Løse, lekre
krøller står godt til den enkle, romantiske
kjolen hun har valgt. Hun har tiara med
også, og frisøren krøller, danderer og
plasserer med sikker hånd. Siv føler seg som
en prinsesse, og ser ut som en også.

når de ser den åpne døren. Mange hundre
år gamle kirkebygg er jo turistmagneter på
alle nasjonaliteter. «Unnskyld, men det er
egentlig ikke åpent her nå», sier Gunn Janne
Fjetland på italiensk og engelsk.
Prøven går fint. Her er bare smil og ingen
kalde føtter å spore hos brudeparet.
Etterpå er det piknik. Bryllupsplanleggeren
inviterer brudeparet til lunsj i det fri, og
mens de nyter lokal pecorino-ost, brød,
skinke, frukt og chianti-vinen som er fra
vinrankene omkring dem, forsikrer Gunn
Janne seg om at de unge har fått svar på alt
de lurer på. Siv Hafstad Stokka og Sean
Grinde lurer ikke på noe. De bare gleder seg.
Om kvelden er det pizzafest i vingårdens
restaurant.
– Så fint at alle får hilse på hverandre og
være sammen før bryllupet. Da blir det mer
avslappet på bryllupsfesten, sier Siv Hafstad
Stokka om det valget.
Den store dagen: Siv og forlover Marianne
Grindheim er klar til å fraktes til frisøren.

LETT VALG: Siv Hafstad Stokka og forlover
Marianne Grindheim blar i festfrisyrene. – Den vil
jeg ha, sier Siv og smiler over at hun alt på bilde
nummer to finner det hun så for seg.

Noen av gjestene er klar til å dra til landsbyen for å se seg om og handle litt.
Brudgom og far skal handle. Vel er de

Solen stråler varm og gul, og ved bassenget
ler gjestene. Her er også andre turister;
sveitsere, finner, tyskere. I det fjerne siger
mørkegrå skyer på. De når Castiglionchio
innen brudefølget skal innta kirken fra
klokken halv fire. Det plaskregner når Siv
som avtalt banker på døren når hun er klar.
Øyeblikket er kommet, og det er akkurat så
nydelig som brudeparet har drømt om.
Og siden festet alle det de var gode for og
nøt hvetebrødsdager på vingården.

«

Statistisk sentralbyrå offentliggjør
2008-tallene i
slutten av august.
Derfor får du her
tall fra 2007:
I Av de 23.471
vielsene i 2007, var
10.762 kirkelige
(Den norske kirke).
4.415 par ble viet i
utlandet. I det tallet
er alle typer vielser
inkludert.
I 891 av de 23.471
parene ble viet i
andre trossamfunn
enn den statlige
norske.
I I tillegg til kirken
og sorenskrivere/domstoler, har
også Human-Etisk
Forbund lov til å
foreta vielser. Den
retten fikk de fra
2004.
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EKSTRAOPPDRAG: Gunn Janne Fjetland bærer to måneder gamle Emil, mens foreldrene hans blir velsignet som ektepar inne i den lille kirken. Prest Eldbjørg Andreassen tar den høytidsstemte lille forsa

Neste dag: To bryllup og en barnedåp. På et
slott og en villa. En kjolekledd Gunn Janne
Fjetland (39) har pakket høyhælte sko og
brudebukett og satt seg bak rattet i leiebilen. Vet det blir en hektisk dag, men har kontroll på alt. Og skulle det være hindringer i
trafikken, vet hun at musikere og fotograf
rekker fram i tide likevel. Hun sier alltid at
seremoniene starter en halvtime tidligere
enn de egentlig gjør. For sikkerhets skyld.
– Den ene bruden er blitt pyntet på slottet
der de bor, den andre har vært hos frisøren,
forteller hun mens hun kjører mot Villa
Grassina. I de toskanske åsene og byene er
det fullt av lekre villaer. Handelsmennenes
og herskapets boliger, bygget for mange år
siden. I dag er mange av villaene og gårdshusene som ligger på eiendommene fylt av
turister.
Ida Grøtvedt (32) og Martin Smestad Torp
(33) har sine aller nærmeste med til bryllupsfest. Det lille følget består av en håndfull
barn, med to måneder gamle Emil som den
yngste. Han er kledd for dåp, og skal bæres

inn til vannfatet så snart prest Eldbjørg
Andreassen har velsignet guttens foreldre.
Gunn Janne Fjetland, som selv er trebarnsmamma, ser til at Emil har det bra i vogna,
og tar ham opp i tide til dåpen.
Hun fryder seg. Bortsett fra da to karer i en
Subaru merket carabinieri (politi) kjørte
opp foran villaen like før brudefølget skulle
gå mot den lille kirken. Ellers har alt gått
knirkefritt. En vennlig, men bestemt Gunn
Janne ba politiet flytte seg. «Si, signora,» sa
de og kjørte.
De som eier og jobber ved villaen har dekket festbord og dandert lekre retter til de nygiftes feiring. Gunn Janne Fjetlands øvede
blikk ser at alt er som det skal være. Rakkestad-parets italienske bryllup er på skinner.
Mellom to bryllup: – Jeg hadde vært i landsbyen, og var på vei tilbake hit da jeg hørte
prusting og lyder fra veikanten, forteller
Eldbjørg Andreassen som nesten hadde et
nifst møte med et villsvin kvelden før.

’’

Trenger
å understreke kulturforskjeller.
MED I PAKKEN: Stefano Nanucci er spesialist
på bryllupsfotografering. Han er i arbeid fra før seremonien starter og fram til alle har satt seg til bords.
Mariann Skarstein og døtrene Elise (t.v.) og Andrea
er nydelig pyntet.
Hun har fullført dagens første oppdrag,
avsluttet vielsen med å synge en nydelig
velsignelse, en folketone fra Suldal. Nå er det
lunsj i det fri, og så bærer det av sted til neste
bryllup. Presten fra Norheim kirke er en av
tre-fire Gunn Janne Fjetlands firma har knyttet
til seg. I år blir det to turer for Andreassen,
som har vært i Toscana åtte ganger.
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SNART KLAR: Eldbjørg Andreassen og Gunn Janne Fjetland legger en
duk på bordet som brudeparet skal knele ved. Mange små detaljer å tenke
på. Bryllupsplanleggeren setter pris på den hjelpen presten trår til med.

LEVERANSE: Å levere buketten til bruden er en av de kjekkeste oppgavene Gunn Janne har. Blomstene er pakket i silkepapir og forsiktig
fraktet i en eske. I huset bak her, er brudeparet og barna innlosjert.

PARETS
ALDER:
I

mlingen rett over i barnedåp.

DEKORASJONER: Lekre oppsatser av hvite blomster skal pynte opp i den lille kirken på Villa Grassina.
Her har Gunn Janne Fjetland både bryllup og barnedåp på programmet denne dagen.

– Godt å være her hvor det ikke er så
turistpreget. Alle vielser er fine, her er det
helt spesielt. Å få øse Guds velsignelse over
brudeparene føles meningsfylt. Det varmer
mitt hjerte at parene ikke velger vekk det
kirkelige ved feiringen sin, sier Eldbjørg
Andreassen.
Etter måltidet kjører Gunn Janne til
Castello di Ristonchi. Mariann Skarstein
(40) og Geir Erik Gundersen (44) har valgt
et middelalderslott når de trår til med
giftermål etter 19 år som samboere. Vi
møter en forventningsfull og rørt brudgom
i kirken. Gjestene har begynt å samle seg
utenfor. Øverst i tårnet sitter bruden og
døtrene, ferdig pyntet. De er så vakre at
Gunn Janne tar til tårene.
Måneder tidligere, Vormedal: Gunn Janne
Fjetland har mobilen på, slår over på
italiensk når det trengs, organiserer og
fikser. Bellissimo! Ciao! Dette er hun så god
til at det er blitt levevei.
For Siv og Sean var det veien å gå. De leste

om Fjetland i Haugesunds Avis og bestemte
seg for «å gjøre det skikkelig» og romantisk.
Dessuten er Toscana er et sted de har et
varmt forhold til. Fristende å slippe å tenke
på alle detaljer, unngå stresset og bare ha
gleden ved den store dagen. Da Siv hadde
valgt farge og stil på brudebuketten, tok
Gunn Janne Fjetland seg av resten. Akkurat
som hun fikser prest, frisør, fotograf, skyss
hit og dit, mat, bandet som spiller til dans
på bryllupsfesten og alle de tusen ting som
skal ordnes. En forlover som skal spille gitar
under festen? Da står gitaren klar i det
italienske festlokalet.
Kundene får forslag til aktiviteter og gjøremål. Vil de på vinsmaking og omvisning på
slott og vingård? Eller kanskje i kloster? Ta
med joggesko, det er tennisbane der de skal
bo. Og hester og sykler, for de som vil ta
turer i de grønne åsene. Svømmebassengene er gode fristelser i varme sommerdager.
Etter hvert har Gunn Janne lært at det er
nødvendig å understreke noen kulturfor-

skjeller. Italienere uttrykker høylytt sine
ønsker og innvendinger. Nordmenn kan
finne på å forvente uten å si fra, eller være
for høflige til å ville si noe. Når vi er i Italia,
må vi våge å være litt italienske.
Gunn Janne Fjetland dro fra Italia samtidig som brudefølget fra Haugalandet. Hun
hadde ektemann Alfred Kallekodt og barna
Merita (12), Cecilie (5) og Sander (2) med til
Toscana denne gang. I sommer har bryllupsplanleggeren fra Karmøy sett brudepar fra
Finnmark, Østfold, Bergen og Kolnes og
flere til feire sin kjærlighet i Toscana. Da
gråter Gunn Janne en skvett. Av pur glede!
– Jeg har verdens beste jobb, utbryter hun
med lidenskap og et stort smil.
Jobben skaffet hun seg selv. Firmaet Veien
til Toscana er tuftet på hennes eget bryllup.
Gunn Janne, som har studert og bodd i
Firenze, visste hvor og hvordan ekteskapet
med Alfred Kallekodt skulle feires. Brukte
ett år på planleggingen, og nøt det! Siden
har andre betalt henne for å gjøre det samme.

«

De tre brudeparene
vi møtte i Toscana,
var i begynnelsen
av 20-årene, i 30årene og nær 40.
Her er hva statistikken sier:
I Brudgommer hadde
i 2007 en snittalder
på 37,2 år. Brudens
alder var i snitt 33,7
år.
I I årene 1961–65 var
snittalderen 27,8 for
menn og 24,5 for
kvinner.
I I 1990 var alderen
31,2 og 28,1 år.
I I 1999 var brudeparene litt eldre:
34,8 og 31,6 år.
I Dette er snittalder
for alle brudepar.
Hvis vi kun ser på
dem som giftet seg
første gang, er
tallene slik: 33,7 og
30,8 år i 2007. 31,6
og 28,9 år i 1999 og
28,8 og 26,2 i 1990.
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VINKJELLEREN: Sandro Checcucci er en av lederne ved Villa Vignamaggio, vingård og praktvilla. Et sted av det mer eksklusive slaget, der produksjon av vin og
olivenolje kombineres med turisme. Den Mona Lisa som da Vinci har udødeliggjort, skal ha bodd her.

TONEFØLGE:
I

Vakker musikk hører
med når man gifter
seg. I Toscanabryllupene som
Gunn Janne
Fjetland står bak, er
musikere og sopran
fra Firenze-operaen.
De bidro sterkt til
gåsehud og tårevåte
øyne.
I Spillelisten: Ave
Maria (Schubert),
Con te partiro
(glansnumre fra
Pavarotti og
Bocelli). Da et av
brudeparene døpte
sin lille sønn, dro
musikerne til med
Schlafe mein
Prinzchen, schlaf
ein, for den lille.

VERNET: Hagen ved villaen er vernet. Det kommer hagearkitekt fra
Firenze for å bistå når beslutninger tas. – Italienske hager skal være åpne
og grønne, man skal gå med blikket hevet, trekkes mot villaen. I kontrast til
franske hager, der man går med blikket ned for å se alle blomstene, sier vår
guide Sandro.

Fra gård til gods: Vingårdene som driver agriturismo, byr på rustikke omgivelser. Her bor man på
gård, uten at det har noe med vårt bilde av bondegård å gjøre. Noen foretrekker det mer polerte. Det
mangler ikke på muligheter for de som vil legge sin
feiring eller ferie til mer eksklusive steder. Villa Vignamaggio er et slikt sted. Her mener man at Mona
Lisa bodde, og at Leonardo da Vinci traff henne da
han besøkte familien Gherardini rundt 1500.
– For drøyt to år siden ble det funnet et brev i
Heidelberg, og i dette beskriver da Vinci at han var
her, forteller Sandro Checcucci, som har jobbet i
vinbransjen i 30 år og nå er en del av ledelsen ved
Vignamaggio. Han har fått villaen inn på Gunn
Janne Fjetlands meny. Og vinen finner du på
menyen til en restaurant i Stavanger.
Med stor kunnskap forteller han fengende om
herskapsvillaens historie. Om hagen med 300 år
gamle sypresstrær, som nå er fredet av en instans
som ligner vår riksantikvar, der Guido er gartner i
femte generasjon. Hans oldefar plantet den 150 år
gamle sitronbusken vi passerer. Checcucci viser besøkende amerikanere og andre rundt i flere hundre
år gamle saler og ganger, ivaretatt av en rik advokat
fra Roma. Advokaten har hatt mye å rette opp i,
siden villaens forrige eier brukte hagen til parkeringsplass.
Men framfor alt viser Sandro Checcucci fram vinkjelleren. Vignamaggio ligger midt i Chianti

SPILTE INN
FILM:
I

CHIANTI CLASSICO: Vignamaggio ligger i vindistriktet
som heter Chianti Classico. For at rødvin skal få den ettertraktede godkjenning, må den minst ha 80 prosent
sangiovese-druer. På fatene her, som rommer 2.000 liter
og er laget av østeuropeisk eik, skal vinen være i over to
år. Da kalles den riserva.

Classico-distriktet, og produserer vin som kan
smykke seg med den svarte hanen. Kvalitetsstempelet krever at Sangiovese-druen utgjør minst
80 prosent av vinen. I den 700 år gamle vinkjelleren
har de nettopp tappet. Her er nyvasket og kjølig, alt
er lagt til rette for tønnene som skal huse 2008årgangen i nær to år til. Riserva-vinen skal være på
fat av østeuropeisk eik i minst to år, men Sandro
Checcucci forklarer at når vinen er av særlig god
årgang, drøyer de gjerne tiden.
Utenfor vinkjelleren venter en amerikansk
finansmekler og hans familie. De er på cruise, og
har leid bil for å kjøre opp i classico-distriktet og
finne en vingård å snuse på, smake på og lunsje
ved. Så handler de noen flasker, og setter kurs for
cruiseskipet igjen. Belissimo! Arrivederci!

I sju måneder var
Vignamaggio arena
for filminnspilling.
Regissør Kenneth
Brannaghs «Much
Ado About Nothing» ble spilt inn i
villaen. Filmen
bygger på Shakespeares komedie,
og på rollelisten
finner vi navn som
Kate Beckinsale,
Denzel Washington,
Keanu Reeves og
Emma Thompson.

På web-TV kan du se

VIDEO
www.h-avis.no

