
Forridare i vita Idngrockar
vid grant sdrmlandsbrollop

Fran St.-T:s utsdnde medarbetare
MELLdSA den 29 sept.

— Dei shall veil aldrig dra ihop sig till regn, undrade dngsligt alia invdnan
pa, Flenmo gdrd i Mellosa socken utanfor Flen, nar de pd lordagsmiddagen
blickade upp mot septemberhimlen, som lekte nyckfull och april och stundom
slappte ettrigt hagel mellan sonderrivna moln. Men solen segrade och folket
drog en suck av lattnad, ty pd garden rustades till brollop, ett dkta gam-
maldags brollop i god sormlandsk stil med forridare, spelmdn i lovad skrinda
och middag for 16% personer i gardens stdtliga gillesstuga.

I ett gavelrum satt den unga bruden,
bergslagsflickan Maj Carlmark, och smyc-
kades med arvd och vackert broderad tyll-
sloja samt Mellosa sockens guldkrona, me-
dan brudgummen, hr Kaj Eriksson, son
till Flenmos agare, disponent Nils Eriks-
son, kampade med kragknappen pa sitt
hall. Och ute pa gardsplanen gick dispo-
nenten sjalv och smapratade pa sitt van-
liga soligt gemytliga satt med de _ bada
hembitradena "Krusidulla" och "Karls-
son", som for dagen fatt valbefaovlig hjalp
fran Flen. Areportar restes, eklovsgirlan-
ger spikades upp, och traktehs folk borja-
de fylla vagarna mot Mellosa kyrka.

Kyrkan var ocksd sd fullsatt den
ndgonsin kunde bli, nar kyrkoherde
Georg Granberg fran Fundsdalen steg
innanfor altarringen och musikdirek-
tor John Norrman fran Eskilstuna in-
tonerade Brollopsmarschen ur Lohen-
grin. Solen lekte under de mdnghundra-
driga valven, operasdngare Folke An-
dersson sjong Beethovens Lovsdng
samt To maa man va&re, och dskddar-
na pd Idktaren var ense om, att stdt-
ligare brollop hade man aldrig skddat
i Mellosa.

Och an statligare blev det, nar master-
spelmannen fran Katrineholm, hr Gustaf
Wetter, och hans sex kolleger, alia skruda-
de i farggranna vingakersdrakter, satte
flolerna under hakan och stamde upp en
sprittande marsch i det b'gonblick brud-
paret steg ut genom kyrkporten. Nu
sprangde ocksa de bada fb'rridarna i sina
vita langrockar fram pa kyrkbacken och
tyglade med van hand de ystra djuren,
som ville hemfalla at litet privat akroba-
tik. Brudparet steg upp i sin b'ppna landa,
spelmannen samsades pa bankarna i den
lovade skrindan och efter kom hela brol-
lopsfoljet i hoghjuliga trillor. Man tyckte
sig forflyttad minst 100 ar bakat i tiden,
nar det glada taget antradde den 4 km.
langa hemfarden pa nyckfullt slingrande
sormlandsvagar, och enda storande inslag
bildade den djarve filmfotograf, som valt
att sitta bakpa pakethallaren till en bil,
vilt vevande pa sin kamera.

Brudparet efter dnkomsten till
brollops garden.

I brollopsgarden hade man under tiden
lagt sista hand vid dukningen och gardens
harskarinna, fru Beda Eriksson, kunde
lugnt konstatera, att allt var i sin ordning.
Enligt gammal god sed gned spelmannen
en glad lat pa fiolerna, nar varje ratt bars
in, och sedan kom de med sin privata lilla
overraskning till brudparet, fyra for detta
tillfalle komponerade melodier, polskor och
valser, efter yilka man flitigt tradde dan-
sen, tills morgonen grydde over Mellb'sa-
bygden.


