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Bröllopstår tan 
beställer ni 
hos oss!

Annelie Gustavsson på butik Juliana i Lödöse är vår lokala bröllopsexpert, men även om 
många av klänningarna är vita eller i ivory så är rött hennes favoritfärg.

LÖDÖSE. Specialbu-
tikerna blir allt färre, 
men i Lödöse finns en.

Butik Juliana ägnar 
sig nästan enbart åt 
bröllops- och balkläder.

Det är mycket att 
tänka på inför köpet av 
ett plagg som troligt-
vis bara kommer att 
används en dag – fast 
det har Annelie Gus-
tavsson en lösning på.

–Väljer man en lite enkla-
re bröllopsklänning kan den 
kortas av och bli en fin som-
marklänning senare, säger 
Annelie som har ägnat tio 
år åt att driva Butik Juliana 
med inriktning på bröllop-, 
fest- och balkläder för både 
honom och henne.

Hon tog över verksamhe-
ten för tio år sedan och drev 
den länge hemma i garaget i 
Nygård. Nu finns hon nästan 
mitt i Lödöse centrum.

– Kunderna kommer från 
alla möjliga håll, men kon-
stigt nog är de flesta lång-
resta. De närboende verkar 
knappt känna till mig, säger 
Annelie och skrattar.

Tidigare var uthyrning 
en stor gren i verksamhe-
ten, men det blev till sist för 
dyrt – för butiken.

– Slitaget på en klänning 
med långt släp är enormt. 

Överhuvudtaget så blir det 
mycket skador på plag-
gen. Idag hyr jag bara ut till 
killar. Av någon anledning 
blir deras kläder sällan för-
störda, berättar Annelie.

Tjejerna får däremot god 
vägledning inför köpet. Inte 
så konstigt heller, en bröl-
lopsklänning ligger mellan 
4000-5000 kronor. 

Lång säljprocess
– Det finns de som betalar 
ännu mer, men snittet ligger 
där. Säljprocessen är ganska 
lång. Det brukar bli upp till 
fyra besök innan kunden bär 
hem sin klänning. Först ska 
du hitta rätt modell, sedan 
beställa hem och testa den. 
Sedan får man i regel sy in 
den innan den sitter perfekt, 
berättar Annelie.

Därför är bröllopskläder 
inget man köper en helg.

– Du bör vara ute ett 
halvår innan för att hinna 
med och få allt på plats. Är 
det beställningsvaror kan det 
ta tid.

Vi utser Annelie till vår 
lokala bröllopsexpert.

Vad ser du för trender?
– Det är väldigt inne att 

gifta sig ute... Gärna på en 
äng, i en trädgård eller ute på 
en klippa. Därför har bröl-
lopsklänningar med långt 
släp blivit något man gärna 

undviker. Det är inte jätte-
praktiskt att ha utomhus, 
säger Annelie med manan-
de blick.

Finns det några färg-
trender när det gäller 
bröllopsklänningar?

– Ja, det ska helst vara 
"ivory" idag. Den helt vita 
faller bort. Vi är för bleka 
för att välja den, svarar hon.

Killen ska ha frack med 
smokingskjorta och väst.

I somras upplevde vi his-
toriens mest bevakade bröl-
lop när Kronprinsessan Vic-
toria fick sin Daniel.

Vad tyckte du om Kron-
prinsessans klädval?

– Det var fantastiskt. Hon 
var både modern och tradi-
tionell på samma gång.

Annelie är i grunden söm-
merska, kunskaper hon ofta 
får användning av.

– Ja, vi anpassar mycket 
själva och syr en del speci-
albeställningar, till exempel 
till tjejer som håller på med 
isdans. Det tycker jag är un-
derbart kul att kika på.

Ett sista råd till de som 
går i giftastankar?

– Var ute i tid! Vissa 
kyrkor och festlokaler kan 
vara bokade ett år i förväg.
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