LOKALTIDNINGEN • V e c k a 8

Barbro Tällman och Christina Frohm sjöng och berättade om gamla traditioner på museet Grytan i

Skäibypark^^^^g-

ulla visor
å Alla hjärtans dag
_
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stund arrangerades i
museet
Grytan
i
Skälbyparken i lördags, m e d anledning
av A l l a hjärtans dag.
Barbro Tällman och
Christina Frohm framförde
kärleksvisor
och brudpolskor från
förr.
Det kunde hända att
någon kvinna som skulle
sjunga en särskilt skabrös
kärleksvisa bara vågade
om hon gömde sig genom
att sätta upp förklädet över
huvudet medan hon sjöng,
berättade Barbro Tällman.
Hon gav exempel på en
sådan visa, som gick ut på
att pigorna skulle hålla sig
undan drängarna för att
inte hamna "i olycka".
Ett 15-tal personer samsades om utrymmet i stora
rummet i Grytan. Eftersom
huset är litet lämpar det sig
förstås bara för en mindre
publik. Från köket silade
sig en doft av nymalet kaffe, som fanns i kaffekvarnen på köksbordet. I spisen
brann en värmande brasa.

Historier om gamla tiders bröllop satt perfekt på Alla hjärtans dag.

le man ju hålla på med
höbärgningen, sade Barbro
Tällman.
Bröllopsfester
kunde
pågå i flera dagar. Innan
gästerna äntligen gav sig av
var det vanligt att de dansade en "färdpolska".
— Man dansade med
ytterkläderna på, för att bli
riktigt varma innan man
Sörmländskt
gav sig i väg. Ute var det ju
Tyngdpunkten på musi- kallt och ruggigt, säger
ken blev Sörmländsk. Både Barbro Tällman och sjungBarbro Tällman och Chris- er en sådan polska.
tina Frohm har släktband
Arbetarbostad
från Sörmland. Man gjorde
Arrangör för dagen var
också en del utvikningar
Föreningen för folkmusik
till andra delar av landet.
- Bröllop hölls alltid på och dans i Järfälla i samarvintern, oftast mellan jul bete med kulturhuvudoch nyår. På sommaren stadsåret i Järfälla. ^ ,
Grytan var en arbetarhade man inte tid. Då skul-

Samling runt bordet i Grytan.

bostad under Skälby gård var bebodd fram till 1950och har anor från 1700- talet. Efter det förföll den,
talet. I dag är den en vack- fram till att kommunen lät
ert renoverad byggnad med renovera den 1995.
Numera kan den hyras
stil från 1920-talet.
Qen k p u t t i g i f a ^ stugap
med sina två rum och kok \y. Mariarme Osterholm \

