
I Lidens medeltidskyrka ägde vigsel rum lör-
dagen den 29 juni 2002 mellan Maggie Mo-
berg och Olle Welander, båda från Stockholm.
Den efterföljande bröllopsmiddagen hölls på
gården Norrnäs, som ligger vid Oxsjöns norra
strand. År 1793 gav Kronan tillstånd att be-
bygga och uppodla Norrnäs. Gården var i
många år arrendegård till skogsbolaget SCA,
men friköptes 1971 och är nu i privat ägo.
Mycket har förändrats under årens lopp men
nuvarande byggnader har sina rötter i 1800-
talet.

På ladugårdens höloft hade det putsats och
fejats inför den stora bröllopsmiddagen med
105 gäster. Bäst att klargöra från början att
ladugårdsdriften är nedlagd sedan många år,
men stora Herfordkor håller markerna öppna.
Bröllopsgästerna kom från hela världen. En
sportflygare, från Nya Zeeland, landade på
Oxsjön. Han hade dock inte flugit med sport-
planet hela sträckan.

Varför bröllop på Norrnäs? Jo, brudgummen
har i sitt drygt 30-åriga liv tillbringat alla som-
rar på Norrnäs. Även bruden har blivit en ofta
sedd gäst här. Så kärleken till den vackra plat-

BRÖLLOP PÅ NORRNÄS
sen  avgjorde valet av festplats för bröllopet.

Många servicenäringar i bygden blev engage-
rade i bröllopet. Den vackra brudbuketten hade
Synnöve Sjöberg, EternellBoden i Liden, ska-
pat. Bröllopsmiddagen  levererades från
Åström´s Mat & Catering AB i Liden. Vi bara
måste avslöja något om allt det goda. Förrätten
var toast med rökt lax och hjortron creme
fraiche. Den stora buffén bestod bla av kall
inkokt lax med limemajonnäs, tjälknöl, ren-
rullar med pepparrotsröra mm. Till efterrätt
bjöds kaffe och bröllopstårta. Gästerna inkvar-
terades på Hotel Liden, vandrarhemmet i Li-
den och Utsiktens Turistgård. Dansen pågick
till fram på småtimmarna och musiken från 4-
manna orkestern ljöd länge över Oxsjön i den
ljusa sommarnatten.
Det är inte känt om det firats bröllop tidigare
på Norrnäs. Men en sak är säker, att om de
gamla hade fått uppleva bröllopet sommaren
2002, så hade de säkert förundrats över mycket
som förändrats.
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Brudparet på bron upp till ladugårdens
höloft och den stundande

bröllopsmiddagen

Brudparet trår bruddansen på slitna
golvtiljor på höloftet.


