
Logar och logdanser 
 

Logdanser började förekomma i Mörebygden omkring 1950. 
Initiativtagare var normalt avdelningar inom Svenska Landsbygdens 
Ungdomsförbund, SLU. Några närliggande exempel på detta är 
Figgetorp i Kristvalla, Torestorp i Madesjö samt Kolfly och Ramsjö i 
Örsjö. Efterhand kom idrottsföreningar att dominera bland 
arrangörerna.  
 
Efter en ganska trög start under 1950-talets första del ökade antalet logar 
och logdanser kraftigt under årtiondets andra hälft. Exempel på detta 
var Örntorp i Läckeby och Toresbo i Örsjö. En förutsättning för 
logdansens utveckling var att bilen började bli ett någorlunda vanligt 
fortskaffningsmedel bland allmänheten. 
 
Logdanserna var träffpunkter där yngre människor samlades under 
sommartid för att dansa, umgås och söka kontakter av olika slag. I 
åtskilliga fall fann man sin (sommar)kärlek där. Logarna uppfattades 
som mera primitiva än dansbanorna. Klädseln var normalt mycket enkel. 
Logarnas dekorationer med hö, björkris, kulörta lyktor, vagnshjul, 
fisknät och annat bidrog till att skapa en speciell och mysig atmosfär. 
 
Under 1960- och 1970-talen blev logarna efterhand mindre attraktiva. De 
ungdomar, som fortfarande ville dansa, sökte sig i ökad utsträckning till 
städernas diskotek (i Nybro gällde detta från 1980 Night Flight i gamla 
Ljungdahlshuset). En annan förklaring till att antalet arrangörer 
minskade var att myndigheterna införde stränga och kostsamma krav 
vad beträffar t.ex. ordningsvakter och brandsäkerhet. En tredje var att 
orkestrarnas gager steg kraftigt. Många logar hade en liten disponibel 
yta för sin dans, något som satte en gräns för antalet besökande och 
därmed arrangörens möjliga inkomst. Ett exempel på detta är logen 
”Holken” i Torestorp som drevs av Nybro SK. 
 
De logdanser, som fortsatte sin existens, kom i all huvudsak att bestå av 
så kallade mogen- och medelålders tillställningar. Flera av dem blev mer 
eller mindre permanenta inrättningar under en längre period. En sådan 
var logen i Videbäcksmåla i Gullabo, en annan Gammelgården i 
Sävsjöby, en tredje Östingstorp i Kristvalla, en fjärde den i Gunnarsbo i 
Rockneby. En av de stora logarna, Stallet i Vassmolösa, existerar 



fortfarande och en annan, Skälby Loge i Kalmar, tillkom 1981 och där 
dansas det också alltjämt. 
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