
Edebäcks Bygdegård bjuder upp till tedans. 
Söndagen den 24 februari klockan 16-18 anordnas tedans på Edebäcks Bygdegård, 
förmodligen bygdens första någonsin. Detta är en annorlunda och trevlig tillställning med 
anor från det gamla England där man druckit ”afternoon tea” sedan mitten av 1800-talet. 
Begreppet introducerades av grevinnan Anna av Bedford och anledningen var att hon 
blev så himla hungrig under de många timmarna mellan tidig lunch och sen middag. 
Därför inrättade hon ytterligare en liten måltid som hon så småningom bjöd in sina vänner 
till eftersom de var lika hungriga.

Den här tepausen spred sig först på landsbygden och sedan till städerna och ”afternoon 
tea” blev ett populärt inslag under 1880-talet i de finare kretsarnas salonger. Det hela 
utvecklades till att damerna klädde upp sig i långa klänningar, handskar och hattar och så 
småningom kompletterades testunden med musik och dans. ”Tea dance” har länge varit 
ett populärt inslag på bland annat The Savoy Hotel i London. 

Denna tradition spred sig sedan över världen och under 1920-, 30- och 40-talen förekom 
”Jazz-Thé” eller ”Thé dansant” ofta på restauranger i Stockholm. Sedan 2008 är tedans 
ett återkommande evenemang på Nordiska Muséet i Stockholm, men de här 
tillställningarna förekommer numera runt om i Sverige. Inte minst i Halland, där tedansen 
har blivit en folkrörelse i bokstavlig mening eftersom pensionärer har börjat ta sig en 
svängom som ett roligare alternativ till rullbandspromenaderna på gymmet. 

Och nu är det alltså dags för oss här i Hagfors att ses över en kopp te med klassiska 
tillbehör som små trekantiga snittar och syltiga kakor. (För inbitna kaffemostrar och -
morbröder kommer även kaffe att serveras om deras argument är tillräckligt tunga.) I 
engelska deckare och Downton Abbey har vi ju sett att alla problem kan lösas ”over a 
nice cup of tea” så förhoppningsvis blir detta ett trivsamt tillfälle till mat- och 
pratsmältning med möjlighet till musikalisk motion.

Initiativet till detta spännande arrangemang kommer från ekshäringen och spelemannen 
Håkan Hjerdt som blev inspirerad när han var med i ”Håkan Linds Orkester med Lars 
Henrik Larsson” och spelade till dansen på Edebäcks julbord. Och det är alltså samma 
omtyckta orkester som nu står på scenen under tedansen och de kommer att spela 
swingmusik och andra gamla goda danslåtar. 

Det fina med bra idéer är att de är lätta att förverkliga. Håkan Hjerdt tog kontakt med 
styrelsen i Edebäcks Bygdegård som hängde på direkt. Ulla Hagells Aftaskaffe med 
musikunderhållning har ju blivit en sagolik succé som får folk att vallfärda till Edebäck och 
nu är förhoppningen att detta aftaste blir lika tongivande, alltså en populär tedans där en 
kan bju upp te dans.
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