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Business av bryllup

Et bryllup i toscanske omgivelser er selve drømmen for mange. 
Haugesundsparet Ann Helen Larsen  og Jørgen Valeur feiret i 
fjor sitt bryllup i en herskapsvilla i nærheten av Firenze, og er 
et av stadig fl ere par som velger å dra utenlands for å gifte seg. 
Gunn Janne Fjetland fra Vormedal har i sju år arrangert bryllup 
i Toscana, og totalt har hun hatt ansvaret for 100 bryllup i den 
kjente italienske regionen. 
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Gunn Janne Fjetland etablerte selskapet 
”Veien til Toscana” etter at hun hadde 
arrangert sitt eget drømmebryllup i Tos-
cana. 

–Jeg bodde og studerte tre år i Firenze, 
og har alltid vært glad i Toscana og det 
italienske. Derfor var det ingen tvil om 
at jeg måtte gifte meg i Toscana. Og når 
vårt eget bryllup ble så vellykket, øn-

sket jeg at også andre skulle få oppleve 
det samme. Med årene har dette blitt en 
jobb jeg lever godt av, og det er fantas-
tisk å kunne kombinere min kjærlighet 
til Toscana med en spennende jobb, sier 
Fjetland. 

Direkte til Toscana
Hun har eget kontor hjemme på Vor-
medal, og har kunder fra hele Norge. I 
starten var de fl este fra Bergen- og Oslo-
området.
–Men etter at Ryanair startet direkteru-

ten fra Haugesund i mars 2012 har vel-
dig mange fra vårt distrikt valgt å gifte 

seg i Toscana, sier Fjetland. Av de grup-
pene hun reiser ned med i slutten av 
juni, er det et brudepar fra sør Karmøy, 
et fra Haugesund og et fra Stord, i tillegg 
til fi re fra Stavanger.  Fjetland foretrek-
ker å sende kundene sine med direkte-
fl y fra Haugesund.
–Da er sjansen for at bagasje forsvinner 

eller for at det oppstår forsinkelser un-
derveis  mye mindre. En brudekjole på 
avveie er ikke akkurat en drømmesitua-
sjon, sier hun. I Toscana har bryllupsar-
rangøren plukket ut forskjellige steder 
der bryllupene kan arrangeres.
–Det er vingårder og slott og herskaps-

villaer som ligger i Firenze, Siena og 
Arezzo-området. Felles for alle stedene 
er at hele brudefølget bor samlet på en 
eiendom, og det er også her selve bryl-
lupet feires. Det er basseng på områ-
det, og ofte en lekeplass for de minste, 
slik at alt ligger til rette for fi ne dager 
sammen, forteller Fjetland. 

Tid med familien
Bryllupsarrangøren sier at stadig fl ere 
ønsker å gjøre noe spesielt ut av bryl-
lupet sitt.
–I en hektisk hverdag drømmer mange 

om mer tid sammen. Når brudeparet 
kombinerer bryllup og utenlandstur får 
hele familien tilbrakt tid sammen. Fami-
liene blir bedre kjent, deler opplevelser 
og skaper felles minner. For mange er 
det selve drømmen å gifte seg med sy-
presser, vinranker og olivenlunder som 
ramme, sier Fjetland. Det som startet 
som en drøm for henne har etter hvert 
blitt et solid lite fi rma, med en omset-
ning på over  3  millioner kroner i 2012.
–Jeg har hatt overskudd hvert år jeg 

har drevet, og dette har blitt en god le-
vevei, forteller hun. Men til tross for at 
kundene er mange og markedet i vekst, 

I løpet av sju år har Gunn Janne Fjetland arrangert 100 bryllup 
i Toscana. Juni er høysesong for bryllupsarrangøren, og i år 
reiser hun til Toscana med totalt 470 bryllupsgjester fordelt på 
7  bryllup den siste uken i juni. 
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er Fjetland bevisst på at hun ikke ønsker 
å vokse ytterligere.
–Nå har jeg 20  bryllup i året, og det 

er passe. Da har jeg kapasitet til å gi 
hvert enkelt brudepar personlig og skik-
kelig oppfølging. Jeg er kontrollfrik, og 
liker ikke å overlate ting til andre, for-
teller hun med et lite smil. Bortsett fra 
en god venninne som hjelper henne når 
det er som travlest, tar hun seg av det 
meste selv. Og ingenting er overlatt til 
tilfeldighetene når bryllupene skal gjen-
nomføres. Til vielsen er det medbrakt 
norsk prest mens innleid sopran, cellist 
og fiolinist fra operaen i Firenze står for 
det musikalske. Fjetland legger vekt på 
at den store dagen skal bli nøyaktig som 
brudeparet har drømt om.
–Dette er en bransje der det definitivt 

ikke er rom for feil. Bryllupsdagen skal 
være perfekt, og jeg legger all min ære 
i at brudeparet og gjestene deres får en 
flott opplevelse, sier Fjetland. 

Fjetland arrangerte bryllupet for NRK-kjendis  Christian Strand og hans Madeleine Dahl i fjor sommer. Med 80 gjester i fantastiske omgivelser ble det et høydepunkt også for bryl-
lupsarrangøren.


