Med spelemän i täten gick brudparet och £et långa brudföljet över till de väntande bilarna. Bruden
bar tullgarnsdräkten och hennes anförvanter hade sörmlandsdräkten. Brudgummen kommer från Norderön i Jämtland och hade, liksom sina släktingar, dräkt från sin hemtrakt.

Sockendräkter och spelmän
när Paul fick sin Marianne

Ett bröllop med sockendräkter och spelemän hör inte till vanligheterna numer. Men när Karl
Magnus och Gulli Gustafsson gifte bort dottern Marianne blev det ett bröllop med riktigt gammaldags atmosfär.
Största delen av bröllopsgästerna kom till Tveta kyrka iförda sockendräkter i glada färger, med
lustiga mössor och svängande kjolar. Brudens släkt och vänner — liksom Tveta kyrkokör bar alla
dräkter från Södermanland, medan brudgummens släkt kom i jämtlandsdräkter.
— Oj, vilken söt brud, utbrast lantbrukare Paul Johan Örjeby, man i den gustavssonska familjen
en liten flicka, när sjuksköterskan hade en jämtlandsdräkt, från sin praktiskt taget "är uppväxt i bygdedräkt", berättade brudens sysGulli Marianne Birgitta Gustavs- hemort Norderön.
son kom. Bruden bar tullgarns- Anledningen att brudparet valde ter, fröken Agneta Gustavsson.
till Brudgummen är också mycket indräkten och hade en vacker krona de vackra bygdedräkterna
t t tresserade av de gamla folkdräkpå det mörka håret. Brudgummen, brudklädsel är bland a n n a t
terna och forskar i deras historia.
Till ett "bygdebröllop" hör också spelmän och vissång. Tveta kyrkokör sjöng "En visa från Tystberga" och tre spelmän, StenWinborg, Olof Kärnell och Åke Lindholm samt en "speltös" Kristina
From svarade för musiken.
Vigseln förrättades av pastor Lorenz Hedlund och som organist
fungerade hr Torsten Hedlund,
släktingar till bruden. Söta brudnäbbar i vingåkersdräkt var John
och lilla Eva-Marie Hedlund.
Efter vigseln tågade hela brudföljet ner till de väntande bilarna
med spelmännen i täten, vilka spelade "Brudmarsch från Jämtland".
Så vidtog de många gratulationskramarna och risgrynskastningen
innan man åkte ut till en väntande
middag på Glashyttans värdshus.
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