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Halland

Text

Inga Persson visar upp ett av sina senare verk. Och är det så att Daniel och Victoria är intresserade så ställer hon upp!

Inga lyser upp bröllopet
Glostorp. Vi fick en
e-post från läsekretsen. Varför hälsar ni
inte på hemma hos
Inga Persson i Glostorp? Hon gör de mest
fantastiska bröllopstransparenter – det borde ni skriva om.

Sagt och gjort.
Bröllop är ju på tapeten
just nu. I både koja som slott.
Men ”bröllopstransparent”?
Vad är det? frågade sig undertecknad som har sina rötter i kungliga huvudstaden.
Så vi for ut och tog en fika
hos Inga Persson i Glostorp
som tillverkat transparenter
sedan tidigt 60-tal och alltså
borde vara rätt person att
reda ut begreppen.
Så här ligger det till: Här i

Halland, liksom i andra utpräglade jordbruksbygder, är
bruket med äreportar till
bröllopsparet vanligt. Vac
kert blomsterprydda valv för
brudpar med följe att vandra
igenom.
En sådan äreport brukar
också vara försedd med en
skylt med brudparets namn,
en välgångsönskan och vac
kert utskurna blommor och
blader. Ofta med belysning
bakifrån. Voilà, en bröllopstransparent!

Ett riktigt pysselgöra där det gäller att vara stadig på handen. Inga Persson har 50 års
erfarenhet nästa år. Men hur det blir med denna tradition framöver vet ingen...

– Jag har alltid gillat att
rita och måla. Så när jag fick
en förfrågan av prästen här i
Vessige om jag ville göra en
transparent till hans dotter
tänkte jag, varför inte. Jag
visste på ett ungefär hur det
skulle se ut.
– Det var 1961, och på den
vägen är det. Så nästa år firar
jag 50-årsjubileum, berättar
Inga Persson.
Inga visar och förklarar det

gamla hantverket. Svart styvt
papper, silkesdito i olika kulörer, en vass kniv, tejp och
en träram.

Sedan är det bara att sätta
igång och låta fantasin flöda.
Inga har ritat ett antal olika mallar som hon arbetar
efter. Från den tunna, genomskinliga förlagan kopierar hon över sirliga mönster.
– Det varierar lite från år
till år hur många jag gör.
Men i snitt ett tiotal har det
nog blivit. Om jag arbetar i
lagom takt brukar det ta någon vecka, men skulle det
knipa kan jag göra en på en
dag. Det har faktiskt hänt att
jag fått beställning dagen

före ett bröllop, då stod jag
hela natten.
Christina Andersson-Wiking på Länsmuseet i Varberg berättar att historiskt
sett var äreporten ett sätt för
folk att visa upp för bygden
att här hade det hållits bröllop. Detta var tiden före bröllopskort i tidningen. Äreportarna var också ett uttryck
för folkkonstens dekorationer och ofta mycket vackra.
– Transparenterna har en
direkt koppling till äreporten. I början handlade det
om en skylt, jag skulle tro att
transparenten kom till i sam-

Så här ser en äreport med transparent ut. På bilden syns
Inga Perssons dotter Ann-Lena med maken Stefan, båda med
efternamnet Klang. Året är 1986, platsen är Hertigen och
det är så klart Inga som står bakom transparenten.

band med elektrifieringen av
landsbygden på 30- och
40-talen. Genom att montera en glödlampa bakom skylten fick man ytterligare en
dimension, berättar Christina Andersson Wiking.
Så än lever de gamla tradi-

tionerna i Halland, men frågan är hur länge till.
Inga Persson är idag pensionär.
– Det känns roligt att kunna föra gamla sedvänjor vidare, men jag undrar hur
det kommer att bli i framtiden. Hantverket är trots allt

rätt tidskrävande och folk
har så bråttom numera.
Vi avslutar i alla fall med att

sända en hälsning till årets
brudpar Daniel och Victoria:
Än finns det tid. Om ni bara
kommer med er beställning
snart har Inga beredskap för
en kunglig transparent.
– Jajamen, inga problem,
säger Inga och skrattar.
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