
"T' Förridare i vita långrockar 
vid grant sörmlandsbröllop 

Från St.-T:s utsände medarbetare 
MELLÖSA den 29 sept. 

— Det skall väl aldrig dra ihop sig till regn, undrade ängsligt alla invånare 
på Flenmo gård i Mellösa socken utanför Flen, när de på lördagsmiddagen 
blickade upp mot septemberhimlen, som lekte nyckfull och april och stundom 
släppte ettrigt ha&el mellan sönderrivna moln. Men solen segrade och folket 
drog en suck av lättnad, ty på gården rustades till bröllop, ett äkta gam-
maldags bröllop i god sörmländsk stil med förridare, spelmän i lövad skrinda 
och middag för 16$ personer i gårdens ståtliga gillesstuga. 

I ett gavelrum satt den unga bruden, 
bergslagsflickan Maj Carlmark, och smyc-
kades med ärvd och vackert broderad tyll-
elöja samt Mellösa sockens guldkrona, me-
dan brudgummen, hr Kaj Eriksson, son 
till Flenmos ägare, disponent Nils Eriks-
son, kämpade med kragknappen på sitt 
håll. Och ute på gårdsplanen gick dispo-
nenten själv och småpratade på sitt van-
liga soligt gemytliga sätt med de båda 
hembiträdena "Krusidulla" och "Karls-
son", som för dagen fått välbehövlig hjälp 
från Flen. Äreportar restes, eklövsgirlan-
ger spikades upp, och traktens folk börja-
de fylla vägarna mot Mellösa kyrka. 

Kyrkan var också sä fullsaft den 
någonsin kunde bli, när kyrkoherde 
Georg Granberg från Funäsdalen steg 
innanför altarringen och musikdirek-
tör John Norrman från Eskilstuna in-
tonerade Bröllopsmarschen ur Lohen-
grin. Solen lekte under de månghundra-
åriga valven, operasångare Folke An-
dersson sjöng Beethovens Lovsång 
samt To maa man vcere, och åskådar-
na på läktaren var ense om, att ståt-
ligare bröllop hade man aldrig skådat 
i Mellösa. 
Och än ståtligare blev det, när mäster-

spelmannen från Katrineholm, hr Gustaf 
Wetter, och hans sex kolleger, alla skruda-
de i färggranna vingåkers dräkter, satte 
fiolerna under hakan och stämde upp en 
sprittande marsch i det ögonblick brud-
paret steg ut genom kyrkporten. Nu 
sprängde också de båda förridarna i sina 
vita långrockar fram på kyrkbacken och 
tyglade med van hand de ystra djuren, 
som ville hemfalla åt litet privat akroba-
tik. .Brudparet steg upp i sin öppna landå, 
spelmännen samsades på bänkarna i den 
lövade skrindan och efter kom hela bröl-
lopsföljet i höghjuliga trillor. Man tyckte 
sig förflyttad minst 100 år bakåt i tiden, 
när det glada tåget anträdde den 4 km. 
långa hemfärden på nyckfullt slingrande 
sörmlandsvägar, och enda störande inslag 
bildade den djärve filmfotograf, som valt 
att sitta bakpå pakethållaren till en bil, 
vilt vevande på sin kamera. 

Brudparet efter ankomsten till 
bröllopsgården. 

I bröllopsgården hade man under tiden 
lagt sista hand vid dukningen och gårdens 
härskarinna, fru Beda Eriksson, kunde 
lugnt konstatera, att allt var i sin ordning. 
Enligt gammal god sed gned spelmännen 
en glad låt på fiolerna, när varje rätt bars 
in, och sedan kom ,de med sin privata lilla 
överraskning till brudparet, fyra för detta 
tillfälle komponerade melodier, polskor och 
valser, efter yilka man flitigt trådde dan-
sen. tills morgonen grydde över Mellösa-
bygden. 

— Ett ståtligt bröllop ägde på lörda-
gen rum i Mellösa kyrka då kyrkoherde 
Georg Granberg, Funäsdalen, vigde ar-
rendator Kaj Eriksson, son till disponent 
Nils Eriksson, Flenmo, och Maj Carl-
mark, dotter till bergsmannen Per Carl-
mark, öskeviksby, och hans framlidna 
maka, född Göthlin. Brudparet intåga-
de i kyrkan, vilken var fylld till sista 
plats, under tonerna av Brudkören ur 
Lohengrin, och före vigselakten sjöng 
operasångaren Folke Andersson Lov-

sång av Beethoven samt To maa man 
vaere. Brudparet uppvaktades av följan-
de tärnor och marskalkar: fröken Brita 
Eriksson och studerande Rolf Carlmark, 
fröken Dorle Eriksson och hr Olle Lind-
berg, samt fröken Elsa Blidberg och 
studerande Gustav Göthlin. Som ut-
gångsmarsch spelades Ett bondbröllop 
av Söderman. 

Mästerspelmannen från Katrineholm, 
hr Gustaf Wetter, och hans sex kolleger, 
alla skrudade i färggranna Vingåkers-
dräkten stämde upp en sprittande 
marsch i det ögonblick brudparet steg 
ut genom kyrkporten. Då sprängde 
också de båda förridarna i sina vita 
långrockar fram på kyrkbacken och 
tyglade med van hand de ystra djuren. 
Brudparet steg upp i sin öppna landå, 
spelmännen samsades på bänkarna i 
den lövade skrindan och efter kom hela 
bröllopsföljet i höghjuliga trillor. Man 
tyckte sig förflyttad minst 100 år bak-
åt i tiden, när det glada tåget anträdde 
den 4 km. långa hemfärden på, nyck-

fu l l t slingrande Sörmlandsvägar, och 
enda störande inslag bildade den djärve 
filmfotograf, som valt att sitta bakpå 
pakethållaren till en bil, vilt vevande på 
sin kamera. 

I bröllopsgården hade man under ti-
den lagt sista hand vid dukningen för 
164 gäster i gårdens ståtliga gillesstuga. 
Enligt gammal god sed gned spelmännen 
en glad låt på fiolerna, när varje rätt 
bars in, och sedan kom de med sin pri-
vata lilla överraskning till brudparet, 
fyra för detta tillfälle komponerade me-
lodier, polskor och valser, efter vilka 
man flitigt trådde dansen, tills morgo-
nen grydde över Mellösabygden. Hr C. 
G. Axelsson, Flöda, hade komponerat en 
brudpolska och en brudmarsch, hr Ivar 
Hultström, Flöda, en brudvals och hr 
Gustaf Wetter, Katrineholm, en brud-
polska. 



E i >o i<,vs 
Ståtligt bröllop i Mellösa 
" förridare och spelmän 

Se, det var ett bröllop i gammal 
god sörmländsk stil, som sent 
skall gå ur folkets minne! Först 
sprängde två ståtliga ryttare i vita 
långrockar fram på ystra hästar, 
sedan följde ett leende brudpar i 
öppen landå, söta tärnor, ståtliga 
marskalkar, spelmän i lövad 
skrinda och hela det glada bröl-
lopsföljet i höghjuliga trillor. Mel-
lösabygden visade sitt allra vack-
raste höstansikte, när bergslags-
flickan Maj Carlmark på lörda-
gen vigdes med disponent Nils 
Erikssons son, Kaj, och hela sock-
nen var på benen för att se på 
ståten. 
I bröllopsgården Flenmo restes äre-

portar, spikades eklövsgirlanger och 
dukades till middag för 164 personer 
i den ståtliga gillesstugan, ty enligt 
gammal god och rundhänt sed var 
hela byn bjuden på traktering. 
Bruden själv satt i ett gavelrum och 
kläddes i klänning av tjockaste vita 
siden, fint broderad, ärvd tyllslöja 
och Mellösa vackra guldkrona. I blå, 
gula och skära klänningar stodo tär-
norna och småpratade på gårdsplanen 
i väntan på kyrkskjuts, och vägarna 
upp mot kyrkan voro fyllda av skåde-
lystna. 

Solen lekte under de månghundra-
åriga valven, när kyrkoherde Georg 
Granberg från Funäsdalen steg innan-
för altarringen och musikdirektör 
John Norrman intonerade Bröllops-
marschen ur Lohengrin, och så kom 
\\rudparet, företrätt av de näpna 
fyiudnäbbarna Seija Wahnanen och 
Bngt Eriksson samt uppvaktade av 
i ilande tärnor och marskalkar: Elsa 

Biberg—Gösta Göthlin, Brita Eriks-
sotftolf Carlmark, Dorle Eriksson 

Lindberg. Operasångare Folke 

Andersson sjöng Beethovens Lovsång 
och To maa man vsere, och när brud-
paret trädde ut ur kyrkan lyfte sju 
spelmän ur Sörmlands spelmansför-
bund fiolerna till hakan och stämde 
upp en psrittande marsch från Mörkö. 
Det var en grann syn att se dem i 
deras färggranna vingåkersdräkter 
med gula byxor, röda västar och 
bländvita skjortärmar, och anföraren 
hr Gustaf Wetter f rån Katrineholm 
log fryntligt under en vidbrättad 
svart hatt. Han hade en liten privat 
överraskning åt brudparet i bakfic-
kan, fyra nykomponerade» låtar, som 
voro spelmännens present till de ny-
gifta. Bland dem var en särskild brud-
vals, med vilken. man öppnade dan 
sen, men dessförinnan hade fiolerna 
varit flitigt i aktion under hela mid-
dagen, ty enligt gammal god sörm-
ländsk sed spelades varje rätt in till 
bordet med en glad melodi. 


