
STOCKHOLMS-TIDNINGEN Tisdagen 4 j u n i 1963 

Stor bröllopsfest på Skansen 

Brudparet lämnar Seglorakyrkan. Mellan, dem i bakgrunden skymtar prästen, t h en av de uppvaktande "indelta" sörmlandssoldaterna från 1850-talet. 
Pingstens mest publika bröl-lop i Stockholm ägde på annan-dagen rum på Skansen, där Södermanlands spelmansförbund i a r rangemang t i l lsammans med Tidningen Folket ordnat en äkta sörmländsfest med allmogebröl-lop. Kont rahenterna i bröllopet var guldsmedsmästaren LEN-NART FASTH och vävlärar in-nan GUN ANDERSSON, dotter till rör ledningsentreprenören Hugo Andersson och hans maka Vera, f Vesterdahl, Katrineholm. Vigselförrät tare var komminis-tern i Matteus församling, Ivar Andra?. 
Arrangörerna hade utlyst en tävlan ef ter e t t brudpar, som ville medverka vid e t t r ikt igt allmogebröllop på Skansen, och bland de många som sökt få bli pingstbrudpar i denna fo lkfes t ' hade man fas tnat för Gun och hennes Lennar t Fasth. Det var s tåhej hela dagen på Skansen, dit fest tåget med spelmän och deltagare i bröllopståget redan vid 1-tiden dragit upp ef ter sam-ling vid Djurgårdsbron. SÖrm-

landsspelmännen, Inalles ett 80-tal med sin r iksbekante spel-mansbas folkskollärare Gustaf Wet te r som ledare spelade i de olika gårdarna. 
Brudgummen red sedan med följe f rån Älvrosgården till bröl-lopsgården, det var Ekshärads-gården, för a t t hämta bruden, som färdades i vagn till kyrkan. Fyra vänner till brudparet , två flickor och två pojkar, höll brudpällen. E t t g i f t par, hon "påkläderska", han böneman — d v s han f ramförde fr ier iet för brudgummens räkning — stod bakom brudparet . Bägge var värdar under bröllopet. E t t par soldater i 1840-talsmundering pa-raderade. 
Ef t e r vigseln färdades brudpa-ret i vagn till Solliden, där bröl-lopsfesten for tsat te under all-män publikt åskådande av folk-danserna och lyssnande till Wet ters bröllopsvals f rån Ving-åker och många andra låtar. Sedan intog brudparet med sina närmas te middag på Högloftet . 


