Den store kjærligheten til

Toscana
LYKKE: Sjansen for å få
regn i sløret er ikke
særlig stor i Toscana.
Her er Therese Salvesen
Ims og Terje Ims da de
giftet seg i 2012.

VAKKER RAMME: Mange
drømmer om et bryllup i
slike omgivelser.

GYLLENT ØYEBLIKK: Brudekjolen designet
Gunn Janne selv,
gullfargen sto i stil
til interiøret i det
lille kapellet der
vielsen foregikk.
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REISE

Gunn Janne
fulgte drømmen
og ble bryllupsplanlegger

DEKKER TIL FEST: Gunn
Janne (t.v.) og kollega
Laura pynter bryllupsbordet.

Gunn Janne forelsket seg i italienske slott,
renessansekunst, pasta og opera mens hun var
ung student i Firenze. Nå lever hun av at for
elskede par vil gifte seg i romantiske Toscana.
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– Jeg har en eventyrjobb, sier Gunn
Janne Fjetland (44), smiler og
serverer rykende varm kaffe latte.
På garasjeloftkontoret sør for
Haugesund er det ingen tilfeldighet
at det er italiensk kaffe i koppen.
For ni år siden bestemte Gunn
Janne seg for å starte sitt eget firma
tuftet på kjærligheten til Italia. Med
Veien til Toscana ble hun en av
Norges første bryllupsplanleggere.
Nå handler arbeidsdagen hennes
om å finne fram til de perfekte
bryllupsarenaene. Det er helt avgjørende at både slottene og vingårdene som brukes har eget kapell, de
må ha overnattingsplasser til gjestene og et prima kjøkken. Hun har
avtale med operaen om å få leie
sopraner og fiolinister, hun kjenner
de beste kokkene, fotografene, frisørene og blomsterdekoratørene.
Presten blir med på lasset fra Norge
sammen med brudefølget.
– Det er kaffe latte-generasjonen
som vil gifte seg i Italia. De drøm-

mer om det samme som jeg gjorde;
en liten steinkirke omkranset av vingårder, lavendel og rosmarin, disse
vakre kulissene som rommer så mye
historie og kunst, sier Gunn Janne.

ITALIENSK PALASS
Hennes eget kjærlighetsforhold
til Toscana begynte da hun som
20-åring dro til Firenze for
å studere historie og italiensk.
– Minnene fra de tre årene
i Firenze er gode og mange. Hvem
skulle trodd at kontakter og vennskap som ble knyttet for over 20 år
siden faktisk har fått betydning for
jobben min nå, spør hun. – Men
det har det altså!
Som student i Firenze fant Gunn
Janne fort ut at studielånet ikke
holdt til cappuccino hver eneste
dag. Hun søkte jobb hos et au pairbyrå, for å passe barn mot kost og
losji og samtidig ha tid til universitetet. Taxisjåføren som kjørte Gunn
Janne til hennes nye hjem smilte

ekstra lurt da han fikk se adresselappen. Hun skjønte ikke hvorfor
før de stoppet utenfor en av de flotteste villaene i Firenze. Huset lå på
en høyde over byen, det hadde et
stort tårn og en innebygd hage full
av lavendelkrukker.
– Jeg hadde fått jobb hos den
italienske ambassadør for Haiti.
Mens venninnene mine passet
barn, viste det seg at jobben min
skulle være å re opp noen senger på
morgenen. Ambassadøren hadde
diabetes, og ønsket egentlig bare at
det skulle være et menneske i huset
dersom han ble syk, forteller hun.
Rommet hennes viste seg å være
i det høye tårnet, her fikk hun tre
etasjer for seg selv. Kjøkken og oppholdsrom, soverom og bad – og
panoramautsikt over hele byen.
– Jeg ringte hjem til mamma og
sa at det eneste som manglet var at
det sto en prins nede i gården. Det
var liksom ikke til å tro, ler Gunn
Janne.

J

Gunn Janne ble god venn med
både gartnerne og husholderskene.
De lærte henne å lage pasta, og de
tilbrakte tid sammen både i hagen
og på kjøkkenet.
Tvers over veien lå en fin restaurant, Trattoria Omero, som hun
også fikk et litt spesielt forhold til.
Ingen av kokkene kunne engelsk,
så når de trengte noen til å oversette
bestillinger som tikket inn på faks
fra utenlandske kunder, ringte de
Gunn Janne. Som takk for jobben
fikk hun spise middag gratis.
– Jeg var en heldig utenlands
student, slår Gunn Janne fast.

INSPIRERT AV RENESSANSEN
Etter tre år i Firenze reiste hun hjem
til Haugesund. Italia var de neste
årene fast feriedestinasjon sammen
med samboeren Alfred Kallekodt.
Da han fridde, var Gunn Janne rask
med å bestemme at bryllupet måtte
legges til Toscana. I ett år planla
hun alt i minste detalj. At hun
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LANG SOMMER:
Bryllupssesongen
i Toscana starter
i april og varer til
oktober.

APPETITTVEKKERE:
Apertivo etter vielsen
er en italiensk skikk.
Middagen kommer
først etterpå.

ROMANTISK: Toscana
byr på utallige flotte
bryllupslokaliteter.

GODT FORBEREDT:
Festen kan begynne,
alt er klart.

kunne språket var avgjørende for
å få det til – og at hun hadde alle
sine gamle kontakter.
– Jeg sa faktisk til Alfred at dersom bryllupet vårt ble så bra som
jeg trodde, så ville jeg si opp jobben min og satse på bryllups
arrangementer.
Kjolen hadde hun designet selv,
men mormor, som var syerske,
fikk aldri vite at den var sydd av
gardinstoff fra Kid Interiør.
– Det hadde hun nok ikke likt,
humrer Gunn Janne. – Kjolen ga
assosiasjoner til renessansen, det
passet veldig godt for meg og min
historieinteresse. Bryllupet vårt ble
akkurat så romantisk som jeg
drømte om!
Siden gikk alt ganske fort.
Firmaet Veien til Toscana ble til,
internettsiden ble laget, jobben
sagt opp. Døtrene Merita og
Cecilie var da 9 og 2 år. Midt oppi
nyetableringen ble tredjemann,
Sander, født høsten 2006.
Det andre året som bryllupsplanlegger hadde hun med seg
babyen på jobb, ammet i pausene,
pumpet seg når det måtte til – og
når ikke ektemannen kunne bli
med for å passe babyen, tok hun
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med seg en venninne.
Nå feirer Gunn Janne 9-årsjubileum i Toscana. Så langt har hun
arrangert over 100 bryllup. Sesongen varer fra april til oktober, og
i denne perioden blir det mange
langhelger på jobb til Italia.
Rett før jul kjøpte familien et lite
hus i en bitte liten landsby utenfor
Greve. Gunn Janne gleder seg veldig over å få en fast plass å bo når
hun er på jobb, det samme gjør
resten av familien. Mens mor jobber, ferierer far og barna, eldstejenta Merita har alt hatt
sommerjobb hos moren sin.
– Planen hennes er å bli lege, så
det er nok ingen ny bryllupsplanlegger i henne, smiler Gunn Janne.
Da hun startet trodde hun det
var folk som ville holde små bryllup som skulle bli hennes kunder
i Toscana, sånne med 15–20
gjester. Det viste seg å være helt
feil. I fjor hadde hun flere bryllup
med både 80 og 100 gjester.
– Erfaringen min er faktisk at
nesten alle som blir innbudt til et
slikt bryllup, takker ja. Mange
setter pris på å få feire og feriere
sammen, og når gjestene betaler
for sin egen overnatting, blir slutt-

regningen til brudeparet heller
ikke større enn for et bryllup
hjemme, mener hun.

PASSE STORT
Selv er hun med på nesten alle
bryllupene, etter hvert har hun
også ansatt en italiensk venninne
som jobber for henne. Til nå er
det blitt 20 bryllup i året, men i år
blir det 25.
– Vi vil ikke bli større enn
dette. Å arrangere bryllup kan
aldri bli noe som gjøres på samlebånd, alt skal være perfekt, ingen
ting skal gå galt denne dagen. Det
er en stor dag for alle de involverte.
Sesongen starter i april, men
den mest hektiske uken i året er
den siste i juni, da er det bryllup
hver eneste dag.
– Lenge gikk jeg rundt og sa
jeg hadde vært heldig som fikk
det til, men en dag bestemte jeg
meg for å gi blaffen i janteloven.
Det må jo gå an å si at, ja, jeg er
flink til dette – det er derfor jeg
har fått det til, sier Gunn Janne,
smiler og tømmer det siste
melkeskummet fra kaffekoppen.
– Jeg har jo drømmejobben!

Gunn
Jannes Firenzefavoritter
BO: Villa Olmi og Villa Mulino ligger
like utenfor Firenze, begge har gratis
shuttlebuss inn til sentrum.
SPISE: I sentrum av byen kan du gå
på Golden View Open Bar. Be om
vindusbord. Vegg-i-vegg ligger
stedets aperitivo-restaurant. Enkel
og god mat får du på Trattoria
Omero og Enoteca Fuori Porta.
VINSMAKING: Villa Vignamaggio
(40 minutter fra Firenze) – her lages
noen av de beste Chianti-vinene.
PIKNIK: Bak San Lorenzo-markedet
ligger mathallene. Ta med piknik
kurven, fyll den opp her og gå til
Boboli-hagen bak Palazzo Pitti.
MUSEER: Verdens eldste kunstgalleri, Uffizi, har kunstverk av Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Botticelli.
Michelangelos David-statue finner
du på Galleria dell’Accademia.
SHOPPING: Gatene du bør oppsøke
er Via Tornabuoni og Via della Vigna
Nuova. Eller gå til det store markedet
Mercato delle Cascine, åpent på
tirsdager fra 8 til kl. 14.

