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Brudens store dag. 

Lisa Rossavik Rich 

 

Inde i det lille soveværelse er der trængsel og en hektisk aktivitet.  

Henne bag den gamle dobbeltseng står det store stivede underskørt med flere lag og ligner en stor 

sukkerkegle. De hvide højhælede sko står på gulvet, mens bruden bliver pyntet med en høj opsat 

frisure. Der bliver sprøjtet med hårlak, der ses i solens stråler, mens frisøren får valken til at sidde 

ved hjælp af hårnåle. Hun stryger pandehåret på plads og sprøjter med hårlak. Bruden smører creme 

i ansigtet. Det lugter af fine damer. 

Bruden ser ind i det gamle spejl. Det er irgrønt på kobberets mosaik. På spejlhylden ligger flere 

hårnåle. Hun spejler sig og retter på håret. 

Den lange hvide kjole er beskyttet af en tynd klar plastic, der fjernes. Den tykke silke føles kølig på 

den lune sommerdag. Den lange lynlås i ryggen lynes op og bruden stryger hænderne ned af den 

kolde silke. 

Frisøren hjælper med at sætte perlediademet fast i det opsatte hår. Bruden kigger glad på sit eget 

spejlbillede og tager læbestift på. 

Døren skubbes op.  

”Så fin du er lille skat” råber onklen og giver bruden en knus. Hans kind er ru af gamle skægstubbe. 

De brune øjne stråler, og arret ved den ene mundvig er næsten ikke at se. Han lugter af tobak og 

aftershave.  

”Jeg nåede det”, udbryder han glad. 

Søofficersuniformen med tre guldstriber på ærmerne og de store blanke guldknapper 

klæ’r ham godt. 

”Luk døren, du må ikke se mig endnu, det er snyd”. Bruden lukker døren og onklens latter giver 

ekko ude fra badeværelset. 

Bruden retter på det store stivede underskørt. Hun føler sig godt tilpas i den lange hvide kjole i 

knitrende silke. Det hele passer til de brune kinder og de glade øjne. 

Det banker på døren. 

”To minutter til afgang,” råber faderen. 

Det lange slør på perlediademet er nu på plads. Læbestiften er atter i gang. 

Faderen ser på bruden og foretager en tydelig synkebevægelse. Han tager sine briller af og de brune 

hænder dirrer, mens brillerne lægges på plads i etuiet. 
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Han hjælper sin datter ud af døren.  

Da de kommer ud til taxaen, er søofficeren allerede væk. 

Faderen hjælper med den smukke brudebuket.  

Blodrøde roser. Det var lige, hvad bruden ønskede sig.  

I den lille landsby er flaget hejst ved kirken. Det blæser og bruden har besvær med at holde sin 

lange kjole. 

Far og datter følges ad hen ad kirkestien. Vinden danser med kjolen, og bruden forsøger at holde 

kjolen på plads. 

”De kommer”. 

Organisten spiller og orgelet bruser, mens far og datter følges op ad kirkegulvet. Alle ansigter er 

glade og forventningsfulde, mens de hilser på far og datter.  

Søofficeren sender et mimekys til bruden, og hun smiler og nikker til ham. 

Oppe ved alteret står brudgommen og venter på sin brud. Han er så flot i kjole og hvidt. Hans 

strålende øjne favner hende med et eneste blik. Han kysser hende. Alle sætter sig og ceremonien 

begynder.  

 

Præsten kalder de to unge frem foran sig. De knæler foran alteret. 

”Thi således elskede…..” begynder præsten. 

Der bliver uro bag brudeparret. En mand synker sammen. Ansigtet er rødt og fortrukkent. Han 

hjælpes ud af kirken. 

”..for rette ægtefolk at være”, sagde præsten. De to unge kysser hinanden og knuger hinandens 

hænder.  

De sætter sig sammen. Orgelet bruser og en smuk stemme synger solo for brudeparret: ”Lykken er 

ikke gods eller guld.” 

Det er brudgommens mor, der synger med sin smukke altstemme. 

Brudeparret smiler til hende.  

Brudens mor sidder med ansigtet i hænderne. Hun ryster af gråd. Brudens far omfavner moderen. 

”Herren velsigne dig…”præsten velsigner alle og orgelet bruser et postludium af J.S.Bach, mens 

brudeparret forlader kirken. 

Blæsten leger med kjolen, der flyver helt op, og bruden må rette på sin frisure. Brudgommen 

hjælper sin brud. 
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Nede ved Strandhotellet modtages de af brudens mor. Moderen har røde øjne og skælvende hænder. 

”Hvad er der i vejen, er det noget med onkel?” 

Moderen nikker: ”Han fik et ildebefindende i kirken. Det skal du ikke tænke på. Han har det godt 

nu.” 

 

I Oslo går søofficerens højgravide hustru en tur i sommersolens varme. Hun holder godt fast i sin 

lille dreng, der snart skal være storebror. Hun tørrer panden. Det er lummert og varmt i dag. De går 

over i kiosken og køber en dejlig kold is. De sætter sig på bænken under skyggefulde træer. 

 

Brudeparret går glade ind til festen. 

 

De skal danse brudevals, og der klappes taktfast, mens de hvirvler rundt. 

Bruden ser sin mors ansigt, der er hævet af gråd. Bruden er bekymret, men alle klapper og smiler 

rundt i kredsen. 

Brudeparret ”stikker af” til et hemmeligt sted for at nyde hinanden i fred og ro. Næste dag skal de 

på bryllupsrejse. 

Bruden drømmer om moderens forgrædte ansigt. 

Næste morgen siger brudgommen: ”Din onkel er død. Da vi knælede i kirken, blev han dårlig. 

Husker du ikke, at der var en uro i kirken?” 

Hun falder helt sammen og græder. Hun har svært ved at trække vejret. 

”Har tante fået besked?” 

”Endnu ikke”. 

 

Inde i kapellets kølige rum er der tændt to hvide gotiske lys. Deres varme gyldne skær danner en 

skarp kontrast til den hvidklædte døde på båren. 

Det kønne unge ansigt med det lille hvide ar ved den ene mundvig, ligner en person i dyb søvn. Det 

kridhvide ansigt er afslappet. Kinden er iskold, og der er en duft af lavendler fra en buket på det lille 

bord. En sort bibel ligger på hylden. På en bøjle hænger den marineblå søofficersuniform. 

Guldknapperne hænger og virker alt for store og håbløse. 

En portør kommer ind med en sort metalkiste. 

 



 

4 

 

I brudens barndomshjem er faderen og moderen inde i stuen. Moderen græder og faderen holder 

hende tæt ind til sig og stryger hendes hår. Hun ryster. 

Faderen skænker kaffe til hende. ”Det vil varme dig”. 

Hun griber koppen med begge hænder. Sætter koppen og rammer skævt, så der vælter kaffe ud over 

bordet. Hun synker sammen og græder. 

”Vil du ringe til Oslo?” 

Han drejer svigerindens nummer. 

Den gravide svarer glad på syngende norsk. 

”Er der noget i vejen?” 

”Lad mig tale med din far”. 

”Ja.” 

Moderen fortæller om broderens død. Hun hulker og har svært ved at beherske sig. 

”Vil du sige det til din datter?” 

Moderen holder telefonen ud fra sig: ”Hun skriger den stakkel!” 

Alle i stuen står sammen om moderen, der er helt grå i ansigtet. 

 

De nygifte følger efter rustvognen til den store by. Den sorte metalkiste er smykket med en buket 

blodrøde roser. 

De ser ”Holger Danske” ligger ved kajen med det norske flag på halvt. 

Ved landgangen står den norske kaptajn og gør honnør, mens den sorte kiste køres om bord på vej 

hjem til Oslo. 

 

I Oslo jamrer en kvinde i stærke veer. Hun føder sin lille datter, mens hun skriger sin smerte ud. En 

lille datter med brune øjne som sin fars.    


