
50 år med Höörs Gammaldansförening
G l a d a  G ä n g e t

I närvaro av Skåneringens ordförande Gerda Olsson från Lund samlades ett antal danslystna stehags-
bor den 18 oktober 1956 och bildade på initiativ av numera framlidne Folke Ahlbin från Eslöv en
förening som kallades Stehag Gammaldansförening - Glada Gänget.
Den första kvällen räknade man in 38 medlemmar. Folke Ahlbin blev föreningens första ordförande.
Medlemsavgiften bestämdes till 2:50 kr per år och entréavgiften vid dansträffar till 2:50 per person.
Redan då bestämdes att föreningen skulle dansa den andra lördagen varje månad, dock med uppehåll
under sommaren.
Den första dansträffen hölls på Gya Bygdegård i Stehag den 11 november 1956, då det såldes 82 en-
trébiljetter och två lotterier enligt den i arkivet förvarade räkenskapsboken. Musiken från Lund kos-
tade 165 kr, hyran 50 kr, två annonser i Arbetet och Skånska Dagbladet 27:75 kr.
Vinsterna till lotteriet kostade 80 kr. Kvällen gav ett överskott på 81 kr, Ytterliga två danskvällar
ordnades under december månad. Överskottet för dessa tre dansträffar var 349:27 kr enligt räkenska-
perna.
Vid årsmötet i februari 1957 valdes Helga Jacobsson, Stehag, till ny ordförande. Antalet medlemmar
ökade till 147.
1959 anordnades den första danskursen i gammaldans på Gya Bygdegård, med god anslutning.
Vid årsmötet 1960 valdes Carl Lantz, Stehag, till ny ordförande. Tillslutningen till dansträffarna på
Gya blev sämre och föreningen flyttade över till Sjöholmens restaurang, men detta slog inte väl ut.
Styrelsen beslöt efter underhandlingar med dåvarande Höörs köping att hyra lokal i det nya Medbor-
garhuset i Höör för dansträffar en gång i månaden. Detta blev ett lyckat drag. Antalet medlemmar
ökade liksom antalet besökare på dansträffarna.
1961 redovisades 300 medlemmar. Samma år ändrades föreningens namn till Stehag-Höörs Gam-
maldansförening med tillnamnet Glada Gänget. Detta år ordnades även den första danskursen i Höör
på Folket Hus under ledning av 1996 bortgångne Sigfrid Cervin från Gryby utanför Eslöv.

På årsmötet 1964 valdes Einar Nilsson Våttseröd, Stehag, till ny ordförande. Antalet medlemmar var
nu uppe i 555. Föreningen firade sitt 10-årsjubileum den 23/9 1966 på Medborgarhuset i Höör.

Under slutet av 1960-talet diskuterades livligt mer gammal och kulturell musik på dansträffarna.
Allteftersom föreningen ordnade fler danskurser i gammaldans och nya yngre medlemmar kom till
föreningen kunde problemen lösas.

År 1970 stod föreningen som värd för Skåneringens årsmöte.
Årsmötet 1971 valde Kurt Grahn, Höör, till ny ordförande.

Eftersom föreningen ökat i medlemsantal beslöt man att förlägga danserna under sommaren till Jä-
gersbo, vilket medförde stabilare ekonomi för föreningen.

Den 30/10 1971 deltog 207 medlemmar vid föreningens 15-årsjubileum på Medborgarhuset i Höör.
Föreningen utvecklades stadigt och hade under 1970-talet mellan 500 och 600 medlemmar.
Den 30/10 1976 firade föreningen sitt 20 årsjubileum med 193 deltagare på Medborgarhuset i Höör,
Många medlemmar efterfrågade kurser i gammaldans och föreningen ordnade under slutet av 1970-
talet många nybörjarkurser i gammaldans. Även fortsättningskurser ordnades för medlemmar som
ville lära fler danser eller bara träffas och motionera på ett revligt sätt. Under nio år var Carla Svens-
son, Bjärnum danslärare och undervisade i första hand i grunddanserna schottis, polka, vals, hambo



och mazurka. Under årens lopp har medlemmarna fått lära många varianter med grunddansernas steg
som utgångspunkt. Man lärde även ut moderna danser som foxtrot, tango och slowfox.

Tillsammans med gammaldansföreningarna i Tyringe , Hässleholm och Skarhult anordnades Gökotta
med gammaldans den 4/5 1978 på Jägersbo. Träffen utföll så väl att arrangemanget upprepades året
därpå den 24/5 1979.

Vid årsmötet 1979 valdes Rolf Härstedt, Höör, till ny ordförande.
När Medborgarhuset i Höör 1980 skulle repareras och byggas om, måste föreningen söka ny danslo-
kal. Det blev Juvelen i Hörby, som kunde ge de bästa förutsättningarna för föreningens dansverk-
samhet. Föreningen dansade på Juvelen, ända till sommaren 1995. Även de välbesökta danskurserna
genomfördes här. Juvelen utnytjades också av gammaldansföreningarna i Hörby och Skarhult, varde-
ra en lördag i månaden.
På årsmötet 1981 valdes Sten Persson, Hallaröd, till ny ordförande, ett uppdrag han innehade i 14 år,
till och med 1995. Den 24/10 1981 firade 136 medlemmar föreningens 25-årsjubileum på Medbor-
garhuset i Höör i närvaro av representanter från Gammaldansarnas Riksförbund (GRF) och Skåne-
ringens Gammaldansdistrikt samt från angränsande föreningar.
Antalet medlemmar under 1970- och 1980-talen hölls sig omkring 600, något år över 700, och som
mest 1972 med 791 medlemmar och 1985 med 766 medlemmar.
Den 4/10 1986 firades 30-årsjubileum på Medborgarhuset i Höör i närvaro av representanter från
GRF och Skåneringen.

Föreningen har sedan slutet av 1970-talet varje år anordnat gammaldanskurser för båda vuxna och
ungdomar. Kurserna har varit mycket välbesökta och uppskattade av deltagarna. Efter Carla Svens-
son, Bjärnum, som var dansinstruktör i 9 år sedan slutet av 1970-talet fortsatte Inger Strömberg, Ör-
kelljunga, att leda kurserna i några år.
Från hösten 1990 har Ingrid Mårtensson, Höör. med den äran lett våra danskurser på Medborgarhu-
set.
Ungdomskurserna leddes under flera år av Carina (Ekberg-)Nilsson från Lund. Numera leder före-
ningens egna instruktörer, främst Sven Jönsson och Ewa Högberg, dansundervisningen.
I samband med marknaden i augusti 1988 i Höör arrangerade föreningen för första gången ett schot-
tislopp runt Nya Torg bland marknadsstånd och besökare. Ett lyckat arrangemang som sedan dess
fortsatt i föreningens regi, kompletterat med dansuppvisning med en vuxengrupp och en ungdoms-
grupp som gör reklam för gammaldansen och vill fortsätta traditionen med de gamla danserna.

Medlemsavgiften, som för 20 år sedan var 20 kr/år, är idag 60 kr. Medlemsskapet berättigar till besök
på dansträffar i alla gammaldansföreningar inom GRF. På dansträffarna tillkommer entréavgiften, på
Jägersbo 2006 gäller 120 kr (rabatt för ungdom) inkl kaffe i pausen.
Sedan hösten 1994 har föreningen tillsammans med Hörby-Frosta GDF anordnat gemensamma dans-
träffar, först i Hörby på Mimmis (fd Juvelen) och efter branden där i juli 1995, på Jägersbo utanför
Höör. Det var första gången sedan 1980 som det dansades gammaldans på Jägersbo i föreningsregi.
Både besöksunderlag och medlemsantal hade minskat, och det blev naturligt att slå ihop de båda fö-
reningarnas gammaldansträffar. Efter flytten till Jägersbo har föreningarna haft gammaldans en fre-
dagskväll i månaden utom på sommaren. Det verkar varit en bra lösning, när vi nu tittar i backspe-
geln efter drygt 10 års verksamhet.
Under tiden 1995 - 2005 har det i genomsnitt varit 228 besökare på dansträffarna (som mest 264 per
år 2002 och som minst 188 år 1995). Under 2005 var genomsnittet 216 besökare. (Se bifogad 1956-
2006). Särskilt glädjande är att antalet ungdomar under 18 år ökat markant på fredagsdanserna. Det är
ju ungdomarna som ska fortsätta verksamheten och föra det kulturella arvet vidare.



Totalt har över 100 dansträffar genomförts tillsammans med Hörby-Frosta GDF under tiden sept
1995-dec 2005 med 26 olika orkestrar på estraden. (Se bifogade Historik från Jägersbo 1995-2005)
Vid årsmötet 1995 valdes Ewa Högberg till ny ordförande efter Sten Persson som avgick efter 14 år
på posten.
Föreningen firade sitt 40-årsjubileum Påskdagen den 7/4 1996 i samband med vårens danskursav-
slutning.
Under senare år har ungdomsverksamheten ökat kraftigt, t ex genom dansuppvisningar vid olika
sammanhang inom kommunen och några gånger utanför kommunen.
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Föreningen firar sitt 50 årsjubileum den 23/9 2006 på Jägersbo.
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