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"Inte något takthetonat oljud
på folkdansares födelsedagsfest
99

En liten västerbottnisk kusinflirt mellan yngsta födelsedagsfirarna,
Inger
ström och Göran Orhem, båda nyss fyllda 2Yz är.
På ett rejält födelsedagskalas
bjöd Solsäter på sin 25-årsdag på
söndagen, firat som en levande varelse, fast det bara är en högloftsstuga i
allmogestil, belägen vid Långsjön i
Tyresö. Men det är inte "bara", det
visade dikter och många tal, stånka,
vikingaskepp, en hundralapp till armatur och många fler presenter samt
de uppvaktande 200 glada och tacksamma folkdansare, som är ägare till
Solsäter och mött upp i sin hembygds
bästa högtidsdräkt.
Kulturella folkdansgillet är visserligen till
för stockholmska folkdansare, men eftersom huvudstaden inte har någon egen hembygdsdräkt — fast man länge funderat på
att komponera en — fanns landets alla olika granna dräkter med i tåget, som marscherade till låt av sörmländska bygdespelmän och gillets egen kvinnliga stråke, Meg
Sahlin med Zornmärket på sin Häverödräkt, mot det festligt klädda Solsäter med
25 i ringblommor och blåklint på dörren.
Här tog Elis Fortell emot, värd och gillets
vice ordförande, tog "tant" under armen
och bjöd på festlunch på det rymliga löftet.
"Tant" och Solsäter, båda firades de

garna till Solsäter legio, följda av lika
många presenter och tre guldmedaljer till
förtjänta gillesmedlemmar.
Till födelsedagsfesten hörde också
sånger och trevliga spelmanslåtar. Och
folkdanser, som efter lunchen dansades
upp på en grön äng och egen dansbana,
där det inte förekom något "taktbetonat oljud som på danshaken", som sörmländske spelmannen Gustaf Lodin sagt
i sitt tacktal till Solsäter. Han satte också fart på stråken, och fart blev det också
över gammalvalsen, som samlade alla,
gille och gäster, i en glad svängom innan
kvällen.

Wahl

lika mycket — Solsäter som "ett hemvist för ungdomlig glädje och livslust,
sådan den tar sig uttryck under sång,
musik, gammal dans, sport och friluftsliv", som det stod i den tryckta födelsedagspresentationen eller som en av de talrika högtidstalarna uttryckte det: "Solsäter vilar på fyra hörnstenar, den första
är kärleken till naturen, den andra kärleken till det gamla, den tredje ungdomsglädjen, livsviljan och framåtblickandet, den fjärde vänskapen — må Solsäter fortsätta att lysa som en fyrbåk till
ledning för svensk ungdom".
"Tant", Selma Carlsson på över 80 år,
hyllades som husmor, matmamma, värdinna, ja allas tant under de 25 åren. De äldre
medlemmarna i gillet berättade om hur Solsäter växt fram, de yngre tackade dem för
deras arbete och utsocknes folkdansare gratulerade — hjärtligast de som kommit från
Finlands svenska folkdansring och Ålands Frän Dala Flöda kom fru Signe Persson och frän
ungdomsförbund. Ålänningen talade ivNäs Dal fru Greta Rosén till Solsätra.
rigt för en allsvensk samling och kommunalmannen långt om vatten- och avloppsfrågan på Tyresö — annars var hyllnin-

Illis quorum till Hjort Anders.

Sammanbitet

och säkert spelar spelmännen Rudolf Sjöberg och Ivar

Karlsson.
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Grann trio frän Solsätra: frän vänster köpman Gotthard ArelU
"tant" Selma Carlsson och byggmästare Daniel
Johansson.

Hjort Anders får medaljen av Gösta Berg.
Hjort Anders Olsson, en av Skansens
trognaste spelmän under åren, har tilldelats IlliS quorum i guld femte storleken. En önskan uttrycktes att medaljen
skulle utlämnas på Skansen. På söndagen
samlades alla Skansens spelmän för att
spela för Hjort Anders, och Skansens t. f.
styresman, dr Gösta Berg, utdelade medaljen. I sitt tal till Hjort Anders berörde
dr Berg hans musikaliska påbrå, hans mor
var en duktig hornblåserska och hans morfars far, Låg Lars Hans, var en verklig
storspelman. Även andra ryktbara spelmän
tillhör, moderns släkt. Hjort Anders nämndes redan på 1920-talet som den främste
representanten för den gamla fiolmusiken
och sedan mer än 20 år har detta ytterligare befästs. Hans vän och namne, Bror
Hjorth, som övervar medaljutdelningen, har
jort ett porträtt av honom, som blivit
lassiskt i svensk konst.

