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"This is it and that is it
and this is morris dancing..."

Torsdagen den 23 mars 1979 puttrade jag(Jan I) ivtig i min rOda djungeltrumma (SAAB Z-taktare) till nigon
som hette Mats Hansson pii Sorclgatan i Kista. Det skulle vara ett informellt mdte fcir de som anmtilt sig till
nigot sA exotiskt som en kurs i morrisdans.

Detta mdte blev upptakten till vad som visat sig dverleva i minst l0 6r, EKEN MORRIS DANCERS.
Trots de tordagkviillar, med bara 3 - 4 ndrvarande, di vi misstrcistat om framtiden, si firar vi l0 61 1989 bla
med en jubileumsturne i England.

JEirva Gille, som under alla dessa 6r haft denna gOk unge i boet, iir viirda ett stort TACK!

Vi fem som overlevt alla 10 6r, Lennart Alfredsson, Rolf Dahlstrdm, Mats Hansson, Jan Ivarson och
Rickard Kumlien har nog klarat oss relativt oforstcirda genom iren. En och annan blessyr har vi fitt men
annars ser vi lika unga och oftirdiirvade ut nu som fdr l0 ir sedan, eller hur!

En extra stor omtanke bdr gd till en av de stora entusiasterna, Mats Hansson, som hade det goda omd6-
met att satsa tid och kraft p6 att starta nigot si udda for mer iin l0 6r sedan. Utan honom hade detta iiven-
tyr aldrig startat...
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Morris Dancing - lite om ursprung och tradition

av Mqts Hansson

Morrisdans iir en gammal dansform. Hdr i Sverige anser vi en dans vara av ilderdomligt slag om den 5r iild-
re iin 1SO0-talets modedanser frin kontinenten dvs. schottis, polka, mazurka mm. Morrisdans i den form vi
finner den idag fanns helt siikert pi 1600 talet i England och troligtvis, om iin i nigot annorlunda form,
minst ett par irhundraden fcire det. Morrisen intar diirmed en siirstdllning (tillsammans med fiirdisk kvad-
dans) som en av de aldsta, stcirre folkdanstraditionerna i Nordeuropa.

Detta iir utom tvivel. Vad som dock iir mycket omtvistat och fcirem6l fOr minga olika teorier iir morris-
dansens iildsta historia, dess ursprung och betydelse. Man siiger ofta att morris tir en rituell dans och menar
diirmed att dansen ingick i en religios rit fdr att blidka de goda fruktbarhetsandarna och/eller for att skrtim-
ma bort de onda andarna. Men stiimmer det? Det finns inga skriftliga rapporter om nigra sidana religicisa
riter kring morrisdans. Om detta med fruktbarhetsrit stiimmer, si m6ste det vara en hednisk ritual, eftersom
kristendomen aldrig accepterat nigra ideer om fruktbarhetsandar.

England kristnades mycket tidigt, under 600-talet. Man miste i si fall soka sig tillbaka till sen romersk tid
eller folkvandringstid fOr att hitta rotter till morrisdansen, och det blir nastan 1000 Ar f6re de fdrsta skriftli-
ga rapporterna om morrisdans. Tidsrymden blir for l6ng fdr nigra hillbara resonemang, det blir mest
spekulationer i avsaknad av arkeologiska bevis.

Nej, vi fir nog acceptera att morrisen vuxit fram atminstone i kristen tid. Vad man diiremot vet ar att
mflnga hedniska element levat kvar ltinge i folktron. Vi i Norden trodde viil ganska sent i tiden pi tomtar,
troll, tilvor och vtittar trots att vi i princip varit kristnade. Man kan heller inte bortse frAn gamla morrisdan-
sares besttimda (och samstiimmiga) mening att man dansar "for the luck" eller rentav fcir fruktsamhet och
goda skcirdar. Det iir alltsi fullt mdjligt att man pd siig 1300-l400talen verkligen tog det rituella mycket all-
varligt i en morrisprocession eller liknande. Trots det si fciredrar minga dansforskare i England att ndja sig
med att kalla morris fdr en ceremoniell fotkdans. Att dansen ingitt i speciella ceremonier, rituella eller ej, 5r
odiskutabelt.

Morrisdans har aldrig stett i direkt fiendskap mot kyrkan. Den har tviirtom ofta omhuldats och tagits upp
i kyrkliga ritualer i olika sammanhang. Niir morrismdnnen i Bampton dansar sin irliga pingst-dans si 6r ett
besdk pi priistgirden med uppvisning pi grasmattan lika sjiilvklart som pub-bes0ket senare pi dagen. Pi
minga hill ingick morrisdans som ett inslag i "church-clipping", en tradition som gir ut pi att'omfamna'
kyrkan med en stor ring av miinniskor. Jiimfdr med fcirhillandena i Sverige pi 1800-talet, di fiolen och pol-
skan ansigs som djiivulens verktyg och motarbetades kraftigt. Den vilja som den engelska kyrkan tydligen
haft att acceptera och anamma morrisen skulle kunna tas som bevis fcir att morrisdans varken ansigs speci-
ellt hedniskt eller rituellt. Men slutsatsen iir farlig, det skulle lika gdrna kunna tas som bevis fOr att dansen
ansigs hednisk och'farlig' men svir att bektimpa, varf0r det effektivaste hade varit att inlemma dansen i
kyrkan och pi si siitt ta udden av den hedniska traditionen.

Mi vara hur det vill, i bcirjan av 1500-talet finns de fcirsta rapporterna om morrisdans och iiven nigon en-
staka avbildning, bl.a. den bercimda glasmilningen "The Betley window". Morris-dansare omndmns di
oftast i samband med redovisningar av utbetalningar till utrustning, mat och dryck till morrisdansare. Ur
dessa kortfattade rader kan man sluta sig till att morrisdans inte var n6gon ny foreteelse vid denna tid (b6r-
jan av 1500-talet). Det tir ocksi intressant att konstatera att morrisdansen tydligen var nigot av en instituti-
on i by- eller stadsgemenskapen som krdvde sin ersiittning frin den "offentligasektorn". Det finns dock in-
genting vid denna tid som beskriver hur danserna sig ut, det verkar 0verhuvudtaget inte som morrisdansar-
na lockade till sig n6gon st6rre uppmiirksamhet vilket redan det kan fciranleda en misstanke om att dansen
redan dA var gammal.

Under senare delen av 1500-talet blir det populiirt att omnamna morrisdans i tidens skidespel, si till
exempel hos Shakespeare fastiin mycket flyktigt. En av Shakespeares skidespelare, William Kemp, dansade
morris(solo) frin London till Norwich 61 1599 och skrev en liten skrift om sitt hjiiltedid.

1500-talets slut utgclr en viktig tid i morrisens historia. Det zir nu h0grendssans och ett mycket gynnsamt
kulturellt klimat i Elisabeth I:s England. Dels b6rjar skildringar dyka upp som ger en antydan om hur mor-
risdans ser ut, dels kommer det en miingd influenser utifrin som kan ha piverkat sjtilva dansen. Typiskt for
150O-talets morris verkar vara:

- Overviigande miin som dansar

- Bjtillror och fransar, tygband vid armbigarna (ntisdukarnas fdregingare?)

- Inga kiippar

- Musik pA'pipe and tabor' (enhandsfldjt med trumma)

- Dansas ofta ihop med Hobby Horse (man pi litsas htist) och Maid Marian (man utkliidd till kvinna).

- Figurerna som regel av typen rounds (cirklar).
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Morrisen verkar forekomma mer i stadsmiljo an i smibyarna vid denna tid (kan vara skenbart, naturligtvis-
fanns i stdderna fler skrivkunniga personer i sidan stiillning att deras skrifter kunnat bevaras till efterviirl-
den).

Drottning Elisabeth I:s hov vid slutet av 1500-talet utgjorde en smtiltdegel fcir allehanda kulturinflytanden
frin reniissansens Europa. Hiir dansades m6nga danser som kan ha haft inflytande pi morrisen, t.ex. tidens
modedanser som galliard, volta mm men ocksi tvi speciella danser vid namn rnorisco (mauresque) och ma-
tachin. Enligt en forskare (Forrest) har matachin haft stort inflytande civer mor-risdansen-.och t.ex. til.lf<)rt
pinnarna, men detta bestrids av andra. Den andra dansen, morisco, har itminstone namnet gemensamt med
morris. Morisco var en dans som frin Spanien och Frankrike spred sig till hoven under 1400- och 1500-talen
som en slags burlesk uppvisningsdans. Den ansdgs fcirestiilla kampen mellan de kristna och morerna dvs. de

nordafrikanska muslimer som ockuperade Spanien under 1300-l400talen. Namnet 'morris' tros komma
frin 'moorish' som betydde just morisk. 'Moorish' stod dock f0r ett allmiinnare begrepp i betydelsen 'hed-
nisk'eller'morkhyad mtinniska'. Dessa samband ledde Cecil Sharp i bdrjan av virt sekel till att tillskriva
morrisdansen ett spanskt ursprung, men detta har numera fcirkastats. Mojligen kan hemviindande soldater
frin 100-6rskriget med Frankrike (1337-1450) ha sett moriscon och tyckt att de liknade hemlandets danser
och dtirfor ddpt dessa till 'morris'. En annan f6rklaring till namnet kan vara att morrisdansare i gamla tider
dansade med sviirtade ansikten som frirkliidnad (fOrekom in pi 1800-talet) vilket gjorde att de sdg 'moriska'
ut. Eller kanske ansigs dansen helt enkelt hednisk, 'moorish'.

Under 1600-talet borjar morrisdans likna den form vi kiinner den idag. Under inbordeskrigets dagar och
Cromwells puritanism lig nog dansen pi hyllan ett tag, men n6r den 6ter bclrjar skymta i skrifter mot slutet
av 1600-talet s6 verkar dansen definitivt ha hamnat pi stiillen dar den bevarats fram till 1800 talets mitt,
t.ex. Brackley och Lichfield. Samtidigt har den engelska country-dansen tagit form och publicerats i smi lii-
robocker av t.ex. John Playford (61 1650). Utan tvekan finns minga av figurerna frin country-dansen med

som element i morrisdansen frin denna tid.
Enligt vissa forskare uppstir under 1600-talet en speciell typ av uppvisningsdans sorn kallas 'bedlam mor-

ris'och bestir av kiippdanser, huvudsakligen som en festlig gatudans med mdjlighet att tigga ihop lite pen-

gar. Denna dans fcirekom sporadiskt i Buckinghamshire, Northamptonshire och i ett biilte norrut och over

till grtinsen mot Wales. En forskare har pekat pi att de morristraditioner i Cotswolds som har Overviigande

del kiippdanser t.ex. Adderbury, Brackley och Badby griinsar till detta bedlam-omrdde. Dagens (eller snara-

re 180g-talets) morrisdans i Cotswolds-omridet skulle diirmed uppstitt som en sammansmflltning av den

iildre, nilsduksmorrisen med sitt eventuella rituella ursprung och denna senare kiippdanstradition. (Den

s.k.'border morris' som fdrekommer vid griinsen mot Wales skulle enligt denna teori ha hela sitt ursprung i
bedlam morris.)

Under tZ00+alet verkar morrisdansen koncentreras till de smi byarna kring Cotswolds dvs. omridet mel-
lan Oxford och Stratford-on-Avon i centrala England. Morrisen lever nu ett undanskymt men aktivt liv i
smibyarna, fjiirran frdn hoven och overklassen. Inom ett omride har niistan varje liten by sitt eget morris-
lag, bestdende av byns unga, vigaste man som tranar hirt varje vAr fcir att dansa vid pingst i diverse festlig-
heter. Troligtvis finns alla idag kiinda morrisbyar med pi denna morriskarta vid 1700 talets mitt. En unik
milning,'The Dixton Harvesters' av okiind konstniir iir frin denna tid. Pa milningen, som visar en skcirde-
scen, finns alla de element som vi idag fOrknippar med morris: Sex dansande mdn, vita skjortor med kors-
lagda band (baldricks), bjiillror, niisdukar och 'fool'. Att konstniiren placerat dansarna mitt ute pi ett fiilt,
till synes pi viig bort frin de skcirdande miinniskorna iir siikert inte taget ur luften. Ritual?

Denna utveckling av 'by-morrisen' fortsiitter in pi 1800-talet,och c:a 1830 verkar vara nigot av en hcijd-
punkt di byarna anordnar morristiivlingar t.ex. det irligen hillna Kirtlington Lamb Ale. Troligtvis tillkom-
mer en del steg och trixigheter till morrisen under denna tiivlingsatmosftlr. Nya element till musiken (populii-
rasinger) tas upp under 1800-talet liksom iiven kliidesdetaljer t.ex. hciga hattar.

Vid 1800-talets mitt sker si en katastrofal nedging i morristraditionen. 1840-1860 2ir den stora morrisdci-
dens decennier. Flera faktorer samverkar. Minga byar avfolkas pga. industrialiseringen och inflyttningen
till storsttiderna. Den viktigaste orsaken till nedgingen verkar dock vara att morrisen pltitsligt inte anses

'fin' liingre. Lite gammaldags och mcijligen larvig. Det iir svirt att veta vad som ligger bakom detta synsatt
vid 1800-talets mitt men mcijligen ktinner man v6gorna frin den 'nya tiden' med ny teknik och med England
som stolt nation mitt i ett viirldsimperium. Genom tidningar kommer den stora vtirlden ltingre ut ti[ smaby-
arna dn nigonsin tidigare.

Det drcijer bara nigra decennier si bdrjar synsattet att vtinda igen i samband med nationalromantiken pi
1880-talet. Det ?ir nu pldtsligt lite miirkviirdigt igen med en urgammal engelsk danstradition, men vid denna
tid har de allra flesta byarna fcir liinge sedan upphOrt medmorrisdansen. Endast ett fital byar fortsiitter en-
vist t.ex. Bampton, Headington, Abingdon och Chipping Campden.

Niir folkmusikupptecknaren Cecil Sharp besciker Headington Quarry pil annandag jul 1899 rikar han fd
se morrisdansarna frAn orten visa upp sig. Cecil Sharp hade aldrig sett negot liknande. Han blev fascinerad
och kom aft Agna iterstoden av sitt liv (till l92q il att teckna upp och ltira ut morris. Av ildrande morris-
dansare som mindes ungdomens dans vid mitten av 1800-talet lyckades han uppteckna och rekonstruera l0-
15 morristraditioner, och dessa har utgjort ryggraden i dagens engelska morrisrepertoar.
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Cecil Sharp och en dam vid namn Mary Neal samarbetade i b6rjan med projekt som innebar att liira upp
en ny generation morrisdansare. De tvi kom ganska snart i en schism men fortsatte var och en pi sitt hAll att
skapa nya morrislag. Vid denna 'revival'-tid spelade kvinnorna en mycket stor roll, dd miinnen ofta svek el-
ler blev inkallade i fdrsta vtirldskriget. En bit in pi 20-talet blev Cambridge centralplats f0r morris, och
Cambridge Morris Men bildades. Dessa reste bl.a. runt i de gamla morrisbyarna i Cotswolds, visade upp sig
och fick pi detta siitt reaktioner och impulser frin gamla f.d. morrisdansare ute i byarna. Tillsammans med
ndgra andra danslag bildades "The Morris Ring" ir 1934 och sen viixte intresset, om 6n lingsamt, hos en-
gelsmiinnen fdr denna sin egen danstradition.

Det sista (senaste) uppsvinget fcir morrisdans kom i b0rjan av 7O-talet.i samband med"',folkmusikrevolu-
tionen'. Engelska folkrockband som Fairport Convention, Steeleye Span och Albion Band borjade med ir-
Itindsk och skotsk folkmusik, men viinde snart intresset inat det egna landet med dess egen siirart av folkmu-
sik och dans. Morrisdans och morrismusik fick ddrmed en ny lyskraft och lockade mAnga nya dansare att
b6rja ansluta sig till ndrmaste morrislag. I dag finns kanske 500 sidana danslag i England.

(Anm. Det som sagts pi dessa sidor gtiller i huvudsak "Cotswold morris". Historien bakom tex. Lancashire
Morris, Border morris och Molly dancing ser lite annorlunda ut)

/,
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Hur det btirjade
eller

Min svenska morris-historia, kapitel 1.
ov Mats Hansson

Hur minga ginger har jag inte fitt frigan (och andra med forden delen) "Hur bdrjade det diir med eran
morrisdans egentligen?" Och varje gAng jag har fdrs6kt svara pi frigan har jag liksom gett upp pi fdrhand.
Jag hade att viilja mellan svaret "Det bcirjade med en kurs i mars 1979" eller en irtliiggning som skulle ha ta-
git tv6 timmar av ihorarens tid i ansprik (han eller hon hade sannolikt trdttnat pi att lyssna efter en kvart).
Men nu kanske det tir dags att fdrsdka formulera ett ordentligt svar, si h[r niir jae f Att lite perspektiv pi 70-
talet. Det blir inte tvi-timmarsversionen men kanske tillriickligt mycket for att utg0ra en guldgruva fcir den
eventuelle forskare som ir 2089 fir i uppdrag att skriva doktorsavhandlingen "Eken Morris - en studie i
morrisdansens tidiga utveckling i Stockholm mot slutet av 1900-ta1et."

Min viig till morrisen gick genom musiken - den som legat pi skivtallriken och den som jag spelat sjiilv.
Det hela var en lingsam, gradvis utveckling av mitt intresse fcir England, engelsk folkmusik och dans. Detta
upptog iren l97l - 1979 med en viss acceleration mot slutet av perioden. Som i all utveckling finns dock
enstaka htindelser som piverkat mycket snabbt och kraftigt. Tre LP-skivor har utgjort sidana trappsteg fdr
mig.

Skiva nr. I var "Liege and Lief" med Fairport Convention, ett folkrockband som lyste ganska klart pi
den engelska stjiirnhimlen i skiftet mellan sextio- och sjuttiotalet. Jag k0pte skivan l97l,mest av en slump.
Jag var pt den tiden en jazz- och rockintreserad yngling som i likhet med minga andra vid denna tid b6rjat
gliinta lite pi folkmusikd0rren. Lyskraften frin "Liege and Lief" var otrolig (och berrir mig fortfarande ndr
jag spelar den). Pi konvolutets insida fanns en massa mysiga bilder fr6n anglo-saxiska folktraditioner. Lik-
som i fOrbigdrende noterade jag den lite otydliga bilden av nigra ljust kltidda miin med en massa fransar som
h0ll pi med ndgon mystisk rit...

Genom nigra resor och lite andra LP-skivor var intresset fcir den anglo-saxiska folkmusiken ett faktum.
Sp6ret ledde dock dock fdrst till den grdna On vasterut och jag blev helt klart vad man kunde beteckna som
"Irlands-freak". Ndr jag gjorde lumpen 1973 kom jag via en lumpar-kompis i kontakt med embryot till ett
folkmusikband. Jag spelade tinwhistle och med min bror som anslOt sig sd bildades "Black Velvet Band"
med irliindsk och amerikansk folkmusik p6 repertoaren. Niir jag muckade kcipte jag mitt forsta dragspel, ett
enradigt.

Skiva nr. 2 (av betydelse) kOpte jag sommaren 1974 i Lincoln i England efter det att Annika och jag hade
liftat omkring i Wales. Det var "Adieau to Old England" med Shirley Collins. Det blev en ntirmast chockar-
tad upplevelse att l2igga den pi skivspelaren hemma i Rinkeby. Vad var det hiir? Engelsk folkmusik? Jag in-
sig pliitsligt att det riktigt engelska var fullstiindigt visensskilt frdn det irliindska och det skotska. Borta var
det gaeliska, borta var tinwhistles, banjos och siickpipor. Hiir var isttllet concertina och dragspel och en
massa andra underliga instrument. Och harmonierna: Sniilla, viinliga men tindi exotiska pi det mest fOr-
f6riska siitt. Och John Watchams satt att spela en lit som hette "Lumps of Plum Pudding" (det var visst en
s.k. "morris dance" enl.skivomslaget) var nastan lcijligt att hcira fOrsta gingen, tills man si sminingom b6r-
jade fcirsti hela vidden av detta miisterliga spel pi concertina. Jag bdrjade mer och mer inse att jag (liksom
nastan alla andra folkmusikfantaster vid denna tid) inte visste ett jota om genuin engelsk folkmusik utan ba-
ra trodde att det var nigon slags halvtrist fortsiittning pi den mera '6kta' irliindska och skotska folkmusi-
ken. Jag var nastan grundlurad, men nu hade jag vaknat.

Vi fortsatte med Black Velvet Band under 19'74 och l975,det var irltindskt si det fdrslog och vi bcirjade
nastan bli lite av ktindisar fOr "folk" folket hiir i stan. Vi h6rdes ibland pd musikpubar som Kurbits och
Magnus Ladulis (diir man inte behdvde tiinda en cigarett fdr att rOka). Fdr min del var det irliindska ntistan
redan kort, min hemliga bojelse var syd-England, Shirley Collins och John Watchams outgrundligt fina li-
tar pi concertina. Niistan i smyg liirde jag mig nigra av dessa l6tar p6 mitt enradiga spel, vad det var fcir
slags danslitar visste jag inte riktigt och inte lat mitt spel sd vidare likt skivan heller.

I mars 1976var jag och Annika i London en vecka. Vi lyckades snoka rtitt pA Cecil Sharp House och sig
att man pi lordagkvtillen skulle ge en konsert med diverse engelska folk-musiker. Med pi listan var ocksi
n6gonting som hette "Albion Morris Men". Det sa mig inte si mycket, men hade inte ordet "morris dance"
fdrekommit pi skivomslaget till Shirley Collins-skivan? Vi gick dit.

In triider en man i vit skjorta, svarta kniibyxor och med en concertina i handen. Han hiller upp instru-
mentet mot mikrofonen och strax fylls hela salen uppav ett otroligt tonflode. Med en kompromissl0s sjdlv-
siikerhet spelar han en l6t som mycket piminner om John Watchams spel pi min skiva ddrhemma (l6ngt
senare insig jag att detta faktiskt var John Watcham). Jag hann knappt ttinka tanken fiirdig fcirriin det rusar
in sex mtin med rasslande bjiillror och n6sdukar i handerna och omedelbart, med samma sjiilvsiikra stil som
musikern, bcirjar en dans som jag aldrig skidat tidigare. Nu faller alla pusselbitar pA plats och allting sttim-
mer med ens. Bilden pi insidan av "Fairport"-skivomslaget, John Watchams litar pd concertina, ordet
"morris dance", "Albion Morris Men". Jag k?inde omedelbart att detta var en mycket engelsk folkdans-
tradition och ocksi att det var friigan om nigot mycket gammalt. Och vilken dans sen! Vilken energi och ut-
levelse. K?ippdanser avlciste niisduksdanserna. Si hiir efterit kan jag inte urskilja eller minnas nigon enskild
dans, men jag uppfattade di allting som sprunget ur en och samma k6lla (naturligtvis korde man di precis
som nu olika morris-traditioner pi denna uppvisning). Jag uppfattade inte heller enskilda steg eller figurer
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(ag var ju sjiilv ingen folkdansare). Morris-dansen gick helt enkelt i sin helhet rakt in i mitt hjtirta och har
stannat kvar deir sedan dess.Jag har vid varje uppvisning med Eken Morris alltid cinskat att det sitter itmins-
tone nigon bland publiken som skall fi ta emot upplevelsen av morrisdans pi det satt som jag fick denna
marsdag 1976.

Aret 1976 blev det Ar dA jag slukade allt som kunde ha med engelsk morrisdans att g6ra. Black Velvet
Band fdrde en tynande tillvaro och upphcirde helt mot slutet av iret. Den 3:e "stora" LP-skivan k<ipte jag
detta ir: "Morris On". Morris-musiken visade nu en ny sida: Det friska, sviingiga och otroligt gladjefyllda.
Pang pd rcidbetan. Htir var min musik! Skivan gav mig fdrtrcistan pi mitt instrument, dragspelet. Jag in-
handlade i bOrjan av 1977 ett tviradigt dragspel, spelade litarna frin "Morris On" som besatt och se, det
bdrjade nlistan lita morris.

I januari 1977 var folkmusikgruppen "Albion Dance Band" pi Radiohuset i Stockholm. Bara namnets
likhet med morris-lagets var nog f6r att locka dit mig och Annika. Erik lig i magen si vi deltog inte i (count-
ry) dansen. Eddie Upton dansade en morris solodans och jag bOrjade ltigga mdrke till hur morris-stegen
egentligen fungerade, vilket naturligtvis var omojligt fcir en amatcir som jag. Kunde man rentav liira sig dan-
sa morris? Under viren blev jag mer och mer medveten om att det faktiskt var dansmusik jag spelade, och
dansmusik borde avnjutas i samband med dans. Det b6rjade dessutom bli lite ensamt att riva av morris-litar
infcir en obefintlig eller liten publik som satt som levande frAgetecken. Kunde jag bara fi ig6ng ett morris-
danslag hdr i stan si skulle vi dtminstone visa folk att nigonting mer fantastiskt iin denna rituella engelska
dans kan man inte f6 se!

I april 1977 startade jag mitt enmansprojekt "Morrislag i Stockholm".Si hiir efterf,t borde det egentligen
inte ha lyckats. Jag kunde sjiilv ingen som helst folkdans, jag hade inga kontakter inom detta omride, jag
hade heller ingen storre foreningsvana och kiinde ingen som skulle kunna tanka sig ingi i ett sidant morris-
lag. Jag visste sjiilv inte mycket om morrisdans som sidan, allt jag hade var lite lAtar som jag kunde kldmma
fram i (troligtvis) felaktigt tempo pi mitt tviradiga spel. Var skulle jag bdrja? Jag besldt att bdrja med
problemet'ldrare'. Jag skrev till English Folk Dance & Song Society och frigade om de hade adressen till
Atbion Morris Men, det enda morrisdanslag som jag kiinde till namnet p6. Jag fick adressen till Ashley Hut-
chings ("pappan" till Fairport Convention, Steeleye Span och Albion Dance Band). Vilken anknytning den-
ne man hade till Albion Morris har jag begripit fdrst lingt senare. Alltnog, jag skrev till Ashley som ltimna-
de mitt brev till David Busby i Albion Morris Men. Och se, redan i september 1977 hadejag en l2irare: David
Busby, foreman fcir det lag jag sett upptriida i London f6regiende ir var villig att komma hit I - 2 veckor
och liira oss morris. Det hela gick nastan fcir bra. (Jag skrev ocksi till the Morris Ring, den engelska morris-
federationen, men svaren diirifrin var ej uppmuntrande och jag har fcirtrzingt dem ur mitt medvetande).

Nu rill problemet att skafla eGver till min tiinkta morris-kuis. Via en arb6tskaniiat som dansade i Vasa

ringen lyckades jag pringla ut en bilaga till ett cirkultir frin Svenska Ungdomsringens Stockholmsdistrikt.
Distriktet hade ett mdte i medborgarhuset (21/9 1917), jag var diir och kiimpade med nibbar och klor fdr att
fi med min bilaga, som naturligtvis var ett rekryteringsbrev till en kurs i morris. Mcitet ansag att detta var

f6r mycket utanf6r den vanliga verksamheten i Ungdomsringen, men av nigon anledning (kanske insig ni-
gon det goda i att lata en liten ensam man med en ide fi utnyttja etablissemanget inom folkdans pi detta

Jatg togs beslutet att lata bilagan gi med, om Vasa-ringen verkligen lovade betala de l5 kronor som var av-

giften fcir en s6dan hdr sak. Puh! MOtets verkliga behdllning var att tvi ynglingar vid namn Rolf Dahlstrcim

6ch Lennart Alfredsson kom fram till mig efterit och direkt anmiilde sitt intresse till kursen, dessa tvi blev
pi detta siitt de fctrsta 'morris-pionjiirerna'.

Rekryteringen av elever gick ratt trogt, responsen pt min cirkuliirbilaga var hogst mittlig. Kanske beroen-

de pi ait jag ej kunde ge nigot defintivt datum fcir kursen. En av de som hcirde av sig var Leif Epel frin Jiir-
,u bil. som verkade mycket tand pa det hela och insisterade pi att gcira detta till en verksamhet inom Gillet.
pi detta siitt skulle det fixa sig med lokaler mm. Detta var otroligt uppmuntrande for mig. Plotsligt fanns

diir nigon annan som kunde ta lite ansvar fcir denna cirkus som jag satt iging med, det fanns bdde lokal och

en fririningsanknytning som gjorde det hela fullt genomfcirbart. Denna positiva instiillning frin Gillets
,ktirn-giing; vid denna tid var oerh6rt betydelsefull fdr morris-gruppens tillblivelse och skall sent glOmmas.

Allt som behcivdes nu var nigra fler elever samt att verkligen fi hit David Busby en vecka eller tvi. Men

nu gick det tr6gt igen. David lovade fdrst att komma i april 1978, men var tvungen att skjuta pd det hela till
,o*-u..n. Detta sprack 6ven det, killen var pldtsligt nerlusad med jobb, friimst pi National Theatre i Lon-

don som koreograf fcir "Larkrise to Candleford". I oktober 1978 var David 'road manager' fdr en Sverige-

turne med Albion Band. Bl.a. gavs en konsert pi Uppsala Musikforum som Annika och jag bevistade. Da-
gen efter var David hemma hos oss pi middag. Efter att ha pratat igenom det htir med morriskursen beslOt

vi att Oavid skulle f6rsoka fi nigon annan i Albion Morris lvlen att komma hit och ge en kurs, sjiilv trodde

han inte liingre att han hade tid.
Nu b6rjadi det hiinda saker. Efter nigra brevviixlingar dok Adrian Turnham upp (liksom David frin Al-

bion Moriis) med ett brev (i februari 1979) och f6rklarade sig villig att komma en vecka, frln24:e mars till
3l:a mars 1979. Det var nu februari och det giillde att handla snabbt. Ny kursaffisch att cirkuleras, kolla

med Leif Epel om lokal, skicka pengar till Adrian f6r flygbiljett, aktivera de kontakter med elever jag hela

tiden hade fcirsdkt hilla'varma',lira mig spela ratt letar fcir kursen osv.

Kursen kostade 120:- f6r eleverna och skulle hdllas pi kvartersgirden Kvarnen i Kista. Det bOrjade kom-

ma in lite anmtilningar och det hela verkade riktigt trevligt. FOrst nu slog det mig att jag hela tiden utgitt
frin att det skulle vara manliga deltagare till kursen, jag kiinde di inte till nigot engelskt morrislag med

kvinnliga dansare och det hade i all korrespondens med England liksom varit sjalvklartatt det skulle vara
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killar. Niir jag nu bcirjade fi in anmiilningar till kursen iiven frin tjejer verkade det dock absurt att awisa

dessa, vi beh<ivde alla dansare vi kunde fi. (Detta tir i sjtilva verket den enkla fcirklaringen till varfdr Eken

Morris tir ett 'mixed morris team' idag). Jag kollade dock med Adrian att han inte misstyckte och det gjorde

han givetvis inte.
Nir jag h6mtade Adrian pi Arlanda ldrdagen den24:e mars 1979 var det hela lite nervost. Hur var egent-

ligen en Jngelsk morrisdansare, kunde han verkligen motsvara de fdrvtintningar jag och andra hade pA ho-

n6m? Adrian visade sig dock vlil vuxen uppgiften. Han var i grunden en rdtt vanlig Londonbo i 26-6rsildern

som spelade squash oJt gi.t p6 rock-konsert med "Queen" lika'sjtilvklart som han dansade morris (vilket

han gjort sedan 1l-6rs61dern).
Nu giillde det fdr mig att prestera musiken. Adrian och jag gick igenom danserna i vardagsrummet. Jag

fick fila lite pi tempot, fcirsdka liira mig niir B musiken skulle tas om en ging till, Highland Mary frin
Bampton kunde jag inte alls men det gick lika bra med Bledingtonversionen av samma dans. Det hela var
minst sagt pirrigt.

Niir vi samlas fcirsta kursdagen pi "Kvarnen" sl6r det mig att jag inte har en aning om det 6r svirt eller
liitt att dansa morris, kanske iir detta ett omdjligt projekt. Men under kursens ging si klarnar det hela fint
ner Adrians proffsiga ledning och vi gcir framsteg. I mitt huvud b6rjar redan ntista frkgaatt mala: Kan vi
klara av att fortsiitta sjilva sen Adrian 6kt hem, kan vi av detta ging bilda Sveriges f6rsta Morris-danslag?

V&rdanserfriska...
ARSTIDERNAS vixlingar har

varit m6nnislsn en kHlla till hult
och riter under hela hennes his-
toria. V&rens intrHde och I iiver-
ftird bemHrkelse livets seger tiver
vinterns dtid har gett uPPhov till
tacksamhetsfester i alla natrirniira
liulturer diir v&ren alls mHrks'

I England finns i den:s k,I\[or-
ris-dansen iinnu kvar sPillror av
en i ftirkristen tid vida,. sPridJ
hrigtid till Jenna livets Atervdndo.
Sviirtade i ansiktet och iftirda
olika s1'mboliska tillbehtir, som
bjiillror, band, kiippar", vita niis-
dukar, falliska oeh sndra hattar,
dansar lforrismiinnen in r'6ren;
itftiljda av musikanter, ..Robin
Hood-figurer och hobbyhdstar.

Nu i Ar har vAren visat ett
ovanligt svalt intresse ftir Sve-
rige, lnen vi kan vara lugna.
Morrisdansaren Adrian ?urnham
Hr i Sverige sista veckan i mars
och hAller en kurs i iimnet d&.

Om tillrHckligt minga intressera-
de htir av sig (till Mats Hansson,
tel. 08/?52 96 05) kommer man att
lordna festligheter I traditionell
stil, och det vore viil trevligt att
praktiskt kunna vlsa sln t'acksam-
he1 f6r att solen iterviinder.

* lforris
heter en alldeles speciell folk-
dans som har dansats i Sydeng-
land sedan medeltiden. En
grabb sorn heter Mats Hansson
tycker nu att vi ocks& rska liira
kiinna den, s&. pi eget intiativ
har han ordnaten kurs i Morris.
Han har lyckats plocka hit en
ldrare fr&n England. Kursen tar
en vecka och borjar sdndagen
den 25 mars pi Kvarnen, kvar-
tersgArden i Kista.

Dagens Nyheter mars 1979

Svenska Dagbladet (?) mars 1979
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MORRIS DANCES OF ENGLAND

KURS I ENOEI,SK FOI,KDAI.IS

Morrls Danclng Er en folkdmsfor1n fr&n (syd-) Englmd ned
riitter }e.ngt, ner 1 nedel.tlden, en av de miirkllgaste fotk-
dmstradltlo:rerna fren Nord-Europa. Dansen hade ursprung-
llgen ett rltueUt syfte och.,dmsadea enbart av odn. Den
desas ldag 1 grupper m s"x dansare, kledda 1 vr.ta kleder
ned bild och fransar I stukue fdr6er. Karakterlstlskt iir
ocksa bJiill.ror rut kn?ina och n5sdukar eller ktippar t
h'+.derna. trluslken spelas pl dragspel eller flol.
En dansare frln Englmds mest k?inda I4orrls-grupp, the Alblon
Morrls Men, komar tltl Stockholn Blsta veckan t mus fijr att
hLlla en veckas lntenslvkur3 1 Momls dscl.ng. Fdrsta kusdagen
'dr s6ndagen den 25/) -79 pl efternlddagen. Dlirefter dansar vl
vrJe kviiLl 1 veckan och slsta.kursdagen iir liirdagen lV) k.a.).
Kusen iir ftirlagd tlII Klsta och anordnas I salrarbste med
J?irea C11Ie och Eed Folklore-Centrun.
Kwsavgift ilr 12Or-.

li.r du lntresserad att delta, htjr av dlg tlII

Ii'lats Hansson
Sordgatan ) III
16) 4I SpSnea

Iel.hen:
Tel . arb,

96 05
oI 00

752
8I

Inbjudan t'ill den fdrsta kursen i morrisdans 1979
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HUR DET FORTSATTE...
ov Jon lvorson

Min forsta kontakt med Morris var pi Durham Folk Festival, dtir jag sommaren 1978 bla sig Green Ginger
Morris Men dansa.

Viil hemkommen, pi viren 1979, d6k Bertil upp en fredag pi skotska dansen och delade ut ett papper om
kurs i Morrisdans. Jag nappade direkt. Dessutom lyckades Bertil entusiasmera tre tjejer - Ulla, Anna och
Suzanne.

SONDAG 25:E MARS - MORRIS 12:30

Morris 12:30. Den noteringen hittar jag i min almanacka sdndagen den 25:e mars 1979. De samlades en fOr-
viintansfull skara pi Kvarnen i Kista - en fritidsgArd dtir Jiirva Gille hade lokaler.

Lennart Alfredsson, Ulla Axelsson, Rolf Dahlstrdm, Kjell-Ove Dunkert, Leif Epel, Bertil Forsberg, Jan
Ivarson, Anna Jiirnefors, Rickard Kumlien, Suzanne Lundblad, Marie Pettersson och Izzy Young var de
fcirvdntansfulla eleverna. Ldrarcn kom frin England och hette Adrian Turnham. Mats stod fdr musiken.

Under sdndagen och kviillarna fciljande vecka kiimpade vi med Bampton, Headington och Adderbury.
Izzy hade dansat Morris ntir han bodde i New York men f0r oss ovriga var allting nytt och ovant. Adrian var
en tilmodig larare, vi kiimpade med armar och ben, miitte bredden p6 "setet" mot stora salens element och
svettades.

MATS MORRIS MEN ?

Efter den inledande kursen beslutade vi oss f6r att fortsatta. Ett morrislag miste ju ha ett namn och efter
minga (och diliga) uppslag kunde vi enas om EKEN MORRIS DANCERS. Visserligen fanns det ju inga
ekenskisar med i giinget men namnet gav en anknytning till Stockholm och en mcijlighet till sponsring fr6n
Sparbanken...

Mats visade oss bilder pi olika danslag och vi enades om att vit skjorta och vita l6nga byxor var det som
passade oss. Ekl6vet skulle vara vir symbol och Anna lovade att trycka upp miirken. Mats satt hemma i
Kista och sydde baldricks i linga banor. Tillsammans med Rickard, pi hans balkong i Or, skar vi tva till det
svarta skinn som skulle vara underlaget till bellpads. Walles musik ldnsades pi bjiillror.

En lordag hade jag varit pi Klara Arbetarbod och kOpt ett par vita byxor. P6 Drottninggatan stdter jag i
hop med Rickard som iir ute i samma irende. N6r han fir syn p6 mina byxor vill han ocksi kcipa ett par. Vi
itervlnder tillsammans till affiiren.

Rickard: -Jag vill kcipa ett par Morrisbyxor!
Ung tjej bakom disken: -???
Rickard f6rklarar vad Morris iir och vilka byxor han vill ha. Efter att provat ut riitt storlek dansar Rickard
runt i afftiren och civertalar siniir expediten att komma pi vir ntista triining.

Under hcisten 1979 hade vi trinat tillr[ckligt f6r att virga oss pi en uppvisning! Dessutom hade gru'ppen

fitt forsttirkning bla av Agneta Larsson. Kista centrum blev vir premiArplats. Fredagen den 30 november
samlades sex dansare och en musiker i Centrumgirden, Kista C, fcir att ikliida sig vir Morrisdriikt. Premiti-
ren utfr)rdes av Agneta, Bertil, Jan, Lennart A, Rickard, Ulla och pi dragspel Mats.

Ytterligare tv6 uppvisningar hann vi med under 1979. Royal Scottish Country Dance Society och Stock-
holm Caledonian Dance Circle bes0ktes under december.

NYA DANSARE

Vir andra nybdrjarkurs startade redan i januari 1980. Annika, Jagh, Susanne B och Ake fanns med bland
de intresserade nyborjarna. Under viren gjorde vi flera uppvisningar, bla pi folkdansgillet Kedjans girds-
fest dtir Rickard och jag lurade Mats niir vi dansade "Old Woman" (Headington). Vi kastade om uppstdll-
ningen och den stackars musikern visste inte vem som skulle bdrja och ntir! Men allt gdrbara man har lite
vilja, man kan ju till och med vissla musiken medan man dansar, siiger Rickard - fast det kanske var fcir l0
kg sedan.

En gridisig fredageftermiddag i maj dansade vi f6r fcirsta gingen pi Stockholms gator och torg. Vi passe-
rade afftirernas stingningsdags innan vi var fiirdiga och avslutade pi ett ntistan folktomt Sergels Torg. Htir
var det premiiir fdr viir fcirsta fool, Lars Erik.

MORRISSEKTIONEN - JARVA GILLE

Pi Jiirva Gilles irsmdte i mars 1980 beslutades att Morris-gruppen skulle ingi som en egen sektion i Gillet.
En pidrivande kraft till att vi hamnade under Jiirva Cilles "beskydd" var Leif Epel. Vi har vil haft ett myc-
ket "fritt" fcirhillande mot Jiirva Gille men frhgan 6r om vi hade klarat oss s6 ltinge utan det strid som det
innebiir att vara del av en stor organisation.
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Unika i Nordenr morrdsdansarrra
pfl lffstagflrden

Mats llansson och Bic-
kbrd Kumlien, pd bllden
hfir nedan" [r unika. De
dgnar slg niimligen At nA-
got sA ovanligt som mor-
risdans. En ur6ldrlg typ
av engelsk folkdans som
bl a genomfiirs med kdp-

par och ndsdukar. Morris-
dans uttivas iiverhuvud-
taget lnte i Norden. Utom
i Kista. Nirmare best6mt
pA kvartersgArderi Kvar-
nen dAr 15 tappra trilffas
fiir att iiva in de kompli-
cerade stegen en ging i

veckan. Jdtteroligt tycker
de som hAller pA. BAde
tjejer och killar I alla ild-
rar. Fast i England iir det
bara mdn som fAr dan-
s4...

SIDAN 19

foro: 3IilGl IllSlOillsoN

(D ,llorrisd"ansarna i Kirto trdnar en s h

valt sina danser frin Cotswold.
Det 6r distrikten Gloucest€r-
shire, Oxfordshte, Wamick-
shire och Northhamptonshire.

Ngll lciippan
Dansma anvinder sig av

nlsdukar eller kippar nir de

16 april 1980

Rehal,

Nor dsts ertdfr tnorfisdmtsare
tfuns 0 l{isto;

Vet du vad morrlsdans fir? JasA lnt€ det. Men det iir
kanske inte sA konstlgl Det flnna ndmllgen bara fem-
ton morrlsdansare I hela Norden! De har sltt htig-
kvarter t Kista pl kvartersgArden Kvarnen. Dfir triif-
fas de ftir att iiva varJe torsdag kvill.

Monisdans dr en form av
folkdans som funnits i ltskilliga
sekler. Den kan ha fmits redan
pA 6l[-talet. Forskae ha eksA
spArat gemensama drag mel-
lan den engelska monisdansen
och vad som i Spanien PA 1500-
talet kallades fiir morisco. NH,r
engelsmlnnen da for ut pe lai-
garstrAt till Spanien kinde de
igen sina egm monisdanser.
Det btir alltsl ha fwits ett ge
mensamt euopeiskt urspmg
till dansen.

Sjalva ordet morisco har h5r-
letts till ordet morer och den ti-
dens kmp mellan muhame-
danerochkristna. -

Fr&n Englrl;nd
Till Kista har morrisdansen

komit fren England ch en
dansare som heter Adrian Tlm-
ham - ftimedlande ldnk 5r
Mats flansson:

- Jag var intresserad av ir-
liindsk folkmusik ch sA smA-
ningom dven av folkdanser. Jag
fick kontakt med Adrian Tun-
ham och fiir ugefiir ett Ar sedan
fick vi honom att ordna en in-
tensivkus ftir oss hir, berlttr
Mats Hansson som nu leder
gruppen i Kista. Den tillhiir J?ir-
va Gille.

FrAn bdrjm hade moris-
dmsen i f6rsta hand ett rituellt
syfte, Den dansades enbart av
m5n, som hade sin htiSsesong

Q f6,r framtrddanden kfing Pingst-

I Kista bestlr gruppen av bA-
de kvimor ah mdn. TiU fasa f6r
engelsmiimen som i liqie med
sir bertimda komeryatism inte
tilllter kvimor i sina grupper.
Deremot gAr det bra fiir hugade
kvinnor ett agna sig 6t monis-
dans i USA.

- Uppoisningsdans
Morisdans dr en ren upp-

visningsdans. Dot iir htrt styrd.
Varje melodi (som ska fram-
f6,ras p[ dragspel eller fiol) htir
ihop med en viss dans. Det fims
alltsA lika mAnga danser som
melodier.

siilva musiken [r kelmaterialet
stiirre. Det 5r betydligt littare
att teckna ned melodier iin
danssteg.

Alla morisdanslag ha sin
egen drlkt. SA lven Eken Monis
Dan€rs som gruppen i Kista
har diipt sig till. De har valt riitt'
griint och gult till sina fdrger mh
sjilva lagsymbolen ar ett ekltiv.

Grunddr[kten bestlr av en vit
skjorta och vita byxor @h se de
stora korslagda banden som
kallas "baldricks".

Morisdansarna i Kista har

<lrogspelsmusiken och 4gnelo l,otsson, Anniko Hansson'
Brander o<'h Ri< konl Kumlien 6[0r steEen. ioro! 3E {Gt Itlslottlsoil

:jn:$,*si$#i:l--n,- Yi f,f en liten men
gen hade den helt diitt ut om inte

gr;:"rffi; m,**+ entUSiaStiSI{ Shafa
dansar. Ndr Jiiroa Nyheter be-
siikte Kvamen hade man just
fAtt nya kEppar. Men dn sA ldnge
hade de inte fAtt den r6tta "to-
nen" tyckt€ gruppen.

Hu ser dA framtiden ut ftir
Eken Moris Daners?

- Jag tror att vi even i fort-

settningen kommpr att vra en
lit€n men entusiajtisk skua, si-
ser Mats Hanssorloch kldmmer i
med nasta dragspelslat. Dansar-
na fortsathr atf iiva sina mor-
rissteg och {eras niisdukar
fladdru i luften

ELISABETH SKOGLUND
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DANSA I RADIO?

Kan man dansa i radio? Friga Rickard. Han tillhor de fii som utfcirt konststycket. Under Jdrvastiimman
1980 blev Mats och Rickard intervjuade i Jdrva Niirradio och Rickard dansade "Ladies pleasure" (Bleding-
ton).

ADRIAN IGEN!

Vi har fitt blodad tand och vill liira oss mer. Adrian hcirsammar vir inbjudan och kommer i oktober l98O
f6r att l6ra oss nya danser. Vir repertoar ut 6kas med bla danser fr6n Lichfield. Eken fciljer upp med en
egen nybdrjarkurs dtir bla Lennart A frir frirsta gdngen provar pi dubbel och singelstep. B5rje, iom dansat
lite Morris i England, Ingrid och Ulf bdrjar ocksa dansa med Eken efter kursen.

SKEPPSHOLMSGARDEN

I maj 1981 hade vi en kviill tillsammans med amerikanska squaredansare pi Skeppsholmsg6rden. Med en
fulltalig publik dansades engelska countrydanser och amerikanska squares och Eken visade morris danser.

CENTRUMCANONN

Tordagkviillarna pi Kvarnen tog slut under 1980 di stora rummet inte liingre blev tillgiingligt. Vi kiimpade
pi i ett av de mindre rummen men flyttade sedan verksamheten till Centrumgirden nere i Kista centrum.
Under l98l gick verksamheten verkligen pi kryckor. Flera torsdagskvtillar bestod de trogna av endast Mats,
Jan och Lennart A. Flera girnger b6rjade man misstr<lsta om det verkligen skulle gi att fortsatta med verk-
samheten, men skam den som ger sig...

SKARHOLMSFRUAR

Fdreningen "Hem och SamhElle", de "arga Skiirholms fruarna", bjcid in oss att dansa pi deras
julavslutning,/luciafest 1981. Jakobsdals gird i Brediing, med ligt i tak, invaderas av vilda morrisdansare.
B6rje skrilar "Sidestep right 6 sidestep left..." och vi gdr virt basta f0r att slt ner lamporna i taket.

1982. ETT LUGNT AR?

English Conversation Club firade sitt 60 6rs jubileum februari 1982. Naturligtvis upptrader Eken Morris un-
der jubileet. Mats bror, Kjell, fanns ocksd med bland artisterna.

Tillsammans med en tre veckor gammal Jonas upptr6dde vi i GubbAngens Medborgarhus f<ir ABF/Farsta
29 mars Publiken sitter tatt inp6 dansarna och sttimmningen iir hog. Stickorna ryker i kiippdanserna och
Rickards glascigon far av ntisan i "Jockey to the fair" (Brackley). Viss f6rvirring uppstir under "Blue Eyed
Stranger" (Headington) di nummer ett skriker "WHOLE HEY" men sjiilv brirjar dansa en rounds.

Vi besOker Malmkoping under "Gammeldags marknad" maj 1982. Rolf triiffas av flygande delar frin
splittrade ktippar och blodvite uppstar under dansen. Till sammans med civriga deltagare gir vi i procession
till museispirvdgen, vi dansar f6rstds "Winster processional", ett trcittsamt fdretag di viigen var ling. En
trevlig utflykt med picknick i det grona och sp6rvagnsresa.

Arets nybcirjarkurs hcills i Vasastadens fOreningsgird p6 Karlbergsviigen. Kjell, som sedemera visade sig
vara en hejare pi att bocka hcinsntit si att det liknar en iilg, och Ann fortsatte att dansa med oss efter kur-
sen.

MOOSES

Varje morrislag med sjiilvaktning miste ha en "animal", en mascot. Vad passar bra fdr ett svenskt morris-
lag om inte en tilg. Sagt och gjort, hemma hos Mats samlas ett gAng dlgmakare. Kjell bockar hcinsniit och
Mooses iir ett faktum.

TRANINGSLOKALER

Efter en tid pA CentrumgArden i Kista Centrum flyttade vi hristen l98l tillbaka till Kvarnen. Under 1982la-
des foreningsverksamheten vid Kvarnen ned och vi fick flytta vira triiningskviillar till Husby Triiff, dtir vi
fortfarande 1989 triinar.

HATTAR

Eken har beslutat sig frir att skaffa hatt! Efter mycket sdkande hittar Ingrid en liimplig hatt pd Hattbaren i
Gcitgatsbacken - en svart filthatt. Hattarna dekoreras med blommor och blader en sdndag i april 1983
hemma hos Jan och Ann i Enskede.
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ASCOT-UNDER.WYCHWOOD

I samband med att engelska countrydansbandet Muckram Wakes kommer till Stockholm, mars 1983, lyckas
vi fi till en dag di vi fir liira oss Ascot-Under-Wychwood under ledning av Steve Heap. Det hiir var mer
komplicerat iin vad vi tidigare prOvat pi - scissors och galleys stiillde till en hel del problem.

HELSINGBORG

Hdjdpunkten under 1983 var nog Highland Games i Helsingborg. Vir,forsta resa tillsammans. Anja,
Ingrid, Lennart A och Rolf ltir nog aldrig glOmma den resan, inte vi Ovriga heller. Dcim om vdr fdrvdrning
ntir vi iker fcirbi en brinnande bil utanfdr Ljungby och ser att det iir Lennarts bil! Fyra nigot chockade dan-
sare som stir och tittar pA ntir brandkiren sliicker elden. Taxi till Helsingborg och sedan dans - "the show
must go on".

Vi upptrtder pd Sofiero bland siickpipor och skotska dansare, kiikar pizza i Helsingcir och sover pi golvet
i ett fritidshem. Mooses gor succd bland barnen och blir bjuden pi "pipparkaugor". Pi den efterf0ljande
festen myntas virt valsprik - STICKS AND BELLS FOR EVER!.

Under 1983 medverkar vi dessutom i Folklore Festival pi Jarlateatern, vi dansar hos Ake Franzon (Sund-
bybergs koloniomrdde) och pi en kall Strtingntis marknad. Vira internationella kontakter bcirjar ta form di
Rickard, Lennart A, Lennart A och Ingrid mciter engelska morrisdansare p6 folkdansfestival i Kil.

FLERA MUSIKER !

Niir Mats scindagkviillar tagit sitt dragspel under armen och ikt till Skeppsholmsgirden for att spela har han
st0tt ihop med en kille frAn Cornwall som heter Ron. I trakterna kring 1984 bOrjar Ron dyka upp pi vdra
torsdagskviillar och utdkar musiken.

Vir stadstur sommaren 1983 sigs bla av Steve Walker frin England. Steve skulle jobba nigra 6r i Sverige,
tog med fiol och pianodragspel, och utokade musiken frin hdsten 1983.

19E4 - EKEN MORRIS DANCERS 5 AR!

Under over alla under, vi lyckades dverleva i 5 Ar. Jubileumsfesten hills hos KUR, med minga fdre detta
morrisdansare ndrvarande.

Vi kiimpar vidare med Ascot-Under-Wychwood och ftr ytterligare en duvning i traditionen ntir Steve
Heap kommer pd bescik, den hiir gingen med en konstellation som kallar sig Dorcas Lane.

4 juli 1984 dansar fcir forsta g6ngen nigon frin Eken Morris Dancers i England dd Rickard , Lennart A
och Jan dansar tillsammans med Mayflower Morris Men i Billericay. Nigra dagar senare representerar
Rickard och Lennart A Eken pi Cambridge Morris Ring Meeting. Tiink om man i Morris Ring vetat att
Eken iir mixed!

Pi Stockholm Folklore Festival upptradde vi bide i 816 Hallen och pi Skansen. Vem kommer inte ihig
badankan som stOrtade frin himlen triiffad av en kula under "Shooting" (Adderbury) i Bli Hallen.

H0stens nybOrjarkurs ger oss behdvligt tillskott di Eva F, Mona och Vicky fortsiitter att dansa med oss
efter kursen.

19E5

1985 startar med upptriidande pA Midvinterstdmman i KalhAll. 3 mars upptriider vi pA en stddgala f6r de
strejkande kolgruvearbetarna i England. Under kviillen meddelas frin scenen att strejken har avbrutits efter
en ling och uppslitande kamp. Har allt varit forgiives? Skall vi ldta Maggie Thatcher ta hem spelet?

Steve Walker iker tillbaka till England i april. Vi firar av honom med en fest i ladan pi Husby gird. Pi
programmet stod bla Olprovning - lag England (Steve och Ray) mot lag Sverige (Mats och Rickard). Gissa
vem som kunde mest om Ol? Lag England fir trdna mer till niista gdng.

Sommaren 1985 besoktes Stockholm av Earlsdon Morris Men. Efter upptriidandet i Kungstriidgirden
drdjer sig en engelsman kvar, vi pratar lite och han siiger att han skall arbeta i Sverige ett tag och att han spe-
lar dragspel. Han heter Roly Alcock. Jag bjuder in Roly till vira triiningar under hcisten men redan pi Jiir-
vastamman visar han vad han gdr for. Roly tir en hejare pA att spela melodeon och har ett vdnsterhandsspel
som g0r en grcin av avvund.

Tillsammans med Roly och hans tjej Kathy ikte vi i slutet av augusti till Katrineholm. TBV fyllde 50 6r
och vi visade morrisdanser, dansade countrydanser och sjcing engelska sAnger med den fitaliga publiken. Vi
var nog fler iin publiken men det var bra betalt!

Eken Morris stillde under hcisten upp vid in vigningen av en pub pi Ericssson / / / vid Tellusborgsvigen i
Hiigersten. Ray blev vederb0rligen avfotograferad i baren i full morrismundering fcir att anviinda som bevis
mot sina skeptiska sliktingar hemma i Ipswich, som inte trodde pi honom som morrisdansare. Watch your
doublestep, Ray!
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19.30 - 23.00

Stockholm Fol kl ore Festi val
Bl3 Hallen 17 augusti 1984

Srve den Apri,84

SAMKVAM i B16 Hallen, Stadshuset, for samtliga festivaldeltagare

Under kviillen uppvisningar av: Norge, Tleckoslovakien, Sovjet-Estland,
Eken Morris Dancers, Piastowie, Forsmark lll samt Kedjespelarna
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ENGLANDSTURNE???

Planeringen av en eventuell englandsturne borjade si sakterliga ta form. De kontakter vi har i Englandfick
brev med h6vliga frigor om eventuellt intresse av besOk. Vi fick bide positiva svar och nigra avbdjande.
Tyviirr tejer, alla accepterar inte att ni dansar morris,

London, Eastbourne, Bournemouth, Cheltenham, Tewkesbury och Pebworth var platserna vi skulle be-
scika. Albion Morris Men, Long Man Morris, Bourne River Morris Men, Englands Glory och Pebworth
Morris Men var vira vElrdar. 2l vuxna och sju barn fOrdelade p6 sju bilar blev deras gaster. Att vi blev si
minga var nog en civerraskning for alla och nigot av en chock fcir Long Man i Eastborne. Mera om turnen
finns i dagboken.

UPPLADDNING

Hcisten 1985 och viren 1986 ktindes som en enda uppladdning infor den stundande turnen. Vi fixade nya
trdjor och knappar med turnetryck och vimplar som giva till viirdlagen. Vi skrev till TOR-Line och f6rsOkte
forgiives fA uppvisning pi biten (vilket vi iindi fick till slut, se dagboken). Vi satsade pi fiken i Husby gird.

Under viren 1986 hade vi en fest i Rolf och Anjas bostadsomride. En kulen lcirdag dansade vi i Oppeby
utanfcir Nykoping diir Karins fdrAldrar har en ICA butik. Vi dansade mycket ute fOr att fa traning infrir tur-
nen, bl a pd Stockholms festdag 6 juni.

I efterdyningarna av turnen hade vi under hosten 1986 flera trevliga engagemang. Aspuddens dag, Eneby-
bergs centrum och ABF-Viisterort fick sig till livs iikta morrisdans. Hos ABF i Vtillingby fick vi oss alla ett
gott skratt under "Come landlord...", en "singing sticky" frin Adderbury, ddr vi alla engagerade oss i s6n-
gen si mycket att vi glcimde bort kiipparna i chorus. Hcistens nybdrjarkurs gav ytterligare tillskott till giinget
i form av Ewa B.

OAK APPLE BAND

1986 sig ocksi bildandet av Oak Apple Band. Jan, Mats, Lennart A, Lennart A, Rickard och Ron bdrjade
trdna i hop en repertoar av engelska litar fcj,r att ha som countrydansmusik. Vi planerade en kviill med en-
gelsk countrydans. 2l mars 1987 hade vi en countrydansfest pA Kristinehovs Malmgird pi S0der. Fullt hus,
det var ca 80 personer som dansade sig svettiga.

1987 _ NYA ROSOR

I april 1987 samlades vi till symote pA Monas dagis. Vi sydde nya rosor, de gamla borjade bli slitna. Kanske
driikten behover en civersyn inf6r l0-6rs jubileet?

Vi dansade i Dalens triiffcenter, utanfOr Tudor Arms och traditionsenligt pi Stockholms gator och torg.
Nigra av oss dansade pi Lennart A och Tittis brOllop i Kilafors 13 juni. I augusti dansade vi utanf6r
Gdrvtilns slott i Jiirfiilla.

H0stens hojdpunkt var kursen i Oddington, med Alf och Helen frin Bourne River Morris Men. Tvi svet-
tiga men roliga dagar i Akalla triiff.

VINTERDANS?

Kan man dansa morris i Stockholm under vintern? Allt gdr, vi satsar pd en "tunnelbaneturne". 13 februari
1988. Start inne i Centralstation. 30 kronor i hatten, bara under "Blue Eyed Stranger" (Headington)! Vi
blev vtinligen tillsagda att avsluta dansandet och efter tre danser forsatte vi mot T Centralen, Hcitorget och
Ostermalmstorg som faktiskt har plats fcir ett dansande morrislag.

I samarrangemang med Jiirva Gille ordnade Oak Apple Band en countrydanskviill under viren i Akalla
traff. Vi dansade ute ett flertal tillfallen under viren och sommaren.

En hiirlig augustis6ndag for vi med bat till Mariefred. Vi spelade pA ditresan, ikte ingtig och dansade i
Mariefred. Hemresan avnjcits tillsammans med 6ngbitsbiff. En mycket trevlig dag.

1989 - 10 aR?

Nu stundar planeringen av virt stora jubileum. Fest, ny Englandsturne och eventuellt bes<ik frin England.
Mer om detta fir du lasa dr 1999 di vi firar 20 ir tillsammans, fdr det skall vi viil?

/',

-'J

J

15



VARFoR SKALL MAN DANSA MORRIS?

Undringar 0v Rickard

Om man hatar musik frampressat ur melodeons, concertinor och liknande tingestar?

Om man tycker att doubelsteppande, caprande, galleyande, heyande mm iir ett onddigt tillkringlat satt att
forflytta sig?

Om man hatar pubar som The Eagel i Cambridge, the Fleece i Bretforton, Trip to Jerusalem i Nottingham
CastleS kallare, Kings Head i Bledington, Old Cob Web i Boscastle, Queens Head i Stow on the Wold mm

Om man foredrar Kavaljer framf0r Donnington, Hook Norton, Wadworth, Theakstone mm.

Ja, di finns det inte minga sktil kvar f6r att dansa Morris.

Teckning:
Bjdrn Dan'iel sson

Borefol k frin
Fol k Roots Nr 1 3
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vARTOR nonr,ln MAN DANSA MORRIS?

ov Vicky

Det hela borjar med att man ca 4 6r tidigare bevistar en danskviill pi Skeppsholmen som bla bestir av en
morrisdansuppvisning. Denna danskvtill besciker man emedan en av ens gymnasiekompisar pysslar med ni-
gon obskyr dans som kallas morris. Det verkar kul, det mfiste man iskida. Man tar pd sig sin htiftiga rosa
overall (dumt, den var alldeles for varm att dansa i) och tar sig dit. Det iir mycket folk och man kiinner in-
gen. Diiremot 16r man kiinna flera trevliga miinniskor under kvtillen, som iir en av de roligaste pi flera
minader.

Men nu skall vi inte gi hiindelserna i f6rviig. Man iir dilr hyfsat i tid, och sA sminingom bOrjar uppvisnin-
gen. Ett giing vitkliidda miinniskor med blomsterprydda hattar och fiirgglada band om kroppen och
BJALLROR pA benen dansar in. Vilket liv! Till tonerna av ett vilt dragspel dansar de n6got vars like man
aldrig tidigare sett! Omsom med pinnar och rimsom med vita niisdukar i htinderna far de runt varandra med
hoga skutt och hopp. Man observerar att de slir ihop pinnarna si att smibitar yr, det ser kraftfullt ut. Man
hoppas att ingen tappar sin pinne i publiken... Som mellanspel l6ter en av killarna en liten docka dansa pi
ett brade samtidigt som han spelar for dockan. Det ser magiskt ut. Man hiipnar. En annan dans som fastnar
i ens minne iir en dans med sviird i stiillet for pinnar. Men den iir lugnare och vackrare (och mindre krigisk)
tin pinndanserna. Man fir ocksi lite historik i sig, tex att morrisdansen har sina rotter i medeltiden och att
skalet till att dansarna avslutar varje dans med att gi runt i en ring iir att djiivulen inte skall kunna komma in
i dansen. Jojo. Ftirgrikt, pi alla stitt och vis. Allt fcjr snart dansar gruppen ut och uppvisningen iir 6ver. Si
snart? Det man uppskattade mest, tinker man, var musiken. Den liit glad och uppiggande, roligare tin
skotsk dansmusik.

Efter dansuppvisningen vidtar svensk, engelsk och amerikansk dans for alla niirvarande
mycket och dricker mycket liisk och roar sig pA alla stitt. N6gon morris fir man inte dansa, men det iir nog
inte si laitt som det ser ut, tiinker man. Sd det tir nog inget fdr mig i alla fall. Och ttink om kniina inte hiller,
de iir ju lite konstiga. Men visst var det kul att se, sager man till kompisen. Sag till niir ni har uppvisning niis-
ta ging.

Si gir 6ren. Man pluggar en massa (pi universitet och folkhcigskola), konstiga saker (som konst, vdvning,
etnologi), men si bdrjar man l6sa ADB pA universitet i Stockholm. Man har fritidsintressen si det rticker
och blir dver, bla fcirsciker man trdna fiiktning tvi ginger i veckan. Fullt upp. Men en dag hosten 1984 ser
man av en slump (?) ett papper pi en overfull anslagstavla i Frescati diir det med kluriga boksttiver stir
MORRIS. Man hajar till och liser lappen. Det iir en inbjudan till en nybdrjarkurs i morrisdans som skall
hillas d6-och-di, diir-och-diir. Niistan gratis! Ring nigon av nedanstiende personer och anmiil dig. Vad
kul! iir den spontana tanken. Man kanske skall testa. Men kntina di? Jaaa, men en helg kurs borde ju gi
bra. Och funkar det inte f6r man vdl sluta dansa. Si illa iir det ju i alla fall inte, det iir ju mest i nerfdrsback-
ar med tung ryggsack som det kinns. Resonerar man. Fciljdaktligen noterar men datum och telefonnummer
i kalendern efter att man fOrvAnats och glatt sig 6t att just den helgen mirakulost nog var ledig. Det kanske
tir meningen att man skall prriva p6, flinar man fcir sig sjtilv.

Efter nigra veckor infinner man sig pi Husby Triiff med triiningskliider, bra skor och tv6 vita n:isdukar i
bagaget, som man linat av pappa. Man vet inte vad som vantar en, man har ingen aaaning om hur kul det
6r, hur fast man kommer att bli, hur trevliga de andra 6r, nej, ingenting vet man. Oanande hejar man pi alla
okiinda miinniskor, men gladast blir man i alla fall av att se tv6 kompisar i ett hcirn, som man inte alls visste
skulle vara diir. Fint med lite stod. Ens gymnasiekompis som lurade in en i det hela for lange sedan iir niimli-
gen inte diir och har inte visat sig minga gdnger sedan dess heller. Man fir skapa sig nya kompisar. Det g0r
man.

Kursen bdrjar med steg6vningar och enklare danser. Bide niisdukar och pinnar, fast nu fir man liira sig
att det heter kiippar. Dessa symboliserar fertlity och ndsdukarna symboliserar purity. Hm... N5r l0rdagen iir
6ver har man ltirt srg minst fyra danser och kul var det. Inte sir vansinningt svdrt heller. Hej di, vi ses morrn.

Pi sdndagmorgon upptacker man till sin fasa att man har triiningsvtirk under f6tterna!! Hur skall detta
96? Man linkar iviig till Husby men viil dtir glcimmer man snart sin cimmande kropp. Nya spiinnande danser
och uppfriskning av de gamla viintar en. Lika kul som dagen fcire. Kntina helt OK. Under fikapausen be-
stammer man att man nog skall fortslitta dansa, i alla fall s6 liinge man trivs och har tid... Man lovar att dy-
ka upp niista torsdag. Som avslutning pi kursen fir man prova att dansa med bjtillror runt benen och det iir
extra roligt. Vilket ljud!

Trots den pitrtingande triiningsviirken under mindagen och tisdagen dyker man upp pa torsdagen, iter
med triiningskldder, bra skor och tvd vita ntisdukar. Men dessa tir ens egna, inte pappas. Man har investerat
i tvi bliindande vita, lagom stora niisdukar. Sd nu miste man ju dansa. Och det g0r man, hEidanefter.

Si gir det till niir man bdrjar dansa morris. I alla fall gjorde det det fcir mig.

(Fotnot: Det enda som hindrar mig frin att regelbundet dansa morris iir avstindet mellan Uppsala och Hus-
by. Det iir ju bekant s6 att Norra Europas enda morris lagfinns i Stockholm, men jag finns i Uppsala. Be-

!, /

klagligt men sant. Men niir jag blir rik och fir mer tid si kommer jag igen. Det lovar jag...) t7
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Rickord funderqr...

KONSEKVENSER AV ETT KARLSTADSBESOK.

Augusti 1983 arrangerades en internationell dansfestival i Karlstad. Bland giistande lag fanns Jovial Beggars
frin England. Jovial Beggars bestir av ett antal danspedagoger, spridda Over hela England, som brukar
trtiffas varje minad. De sysslar med hOgrest6nds danser och contry dances. Fyra stycken Ekenister - Ingrid
H, Lennart A, Lennart A och moi besdkte Niicken just denna helg med avsikten att f6lja J.B. Utdver en

trevlig helg, solen i Karlstad skiner verkligen alltid, bytte vi adresser med tvA tiggare, som visade sig vara
morrisdansare. Dessa var - och tir fortfarande - Tony Gray i Mayflower MM i Billericay samt Fred
Giltroy-Taylor i Bristol MM. Aret diirpi, 1984, gjorde jag min fOrsta resa till England tillsammans med
Lennart A och Molly. Den resan har Lennart kortfattat och knapphEindigt beskrivit pi annat stiille. Genom
Tonys fdrsorg hamnade vi i Cambridge Morris Ring meeting, dar CMM firade sitt 60-6rs jubileum och
Morris Ring sitt 50-6rs jubileum. Det var hiir vi triiffade Foresters frin Nottingham, vars squire, Cecil
Laughlin, senare bes6kte oss och larde ut lite Bledingtonska hooklegs. Cenom Freds fdrsorg hamnade vi un-
der virt andra besok i England, 1985, i Derby diir vi tillsammans med bl.a. Longman MM frin Eastbourne
firade Derby MM 25-6rs-jubileum. Longman MM var ett av vtirdlagen under EKENs l:a Englandsturnd.

KONSEKVENSER AV EN KONSULTS UPPTRADANDE.

Under iren 82 till 85 pendlade jag mellan Goteborg och Stockholm. Min uppgift var att installera och
vidareutveckla ANN hos ett bilproducerande fdretag, det handlar inte om MORRIS. Min projektledare i
GBG, Bengt Samuelsson, hade p6 nigot sdtt avtvingat mig ett lcifte om att dansa VOL, f6rlit MORRIS vid
frirsta etappens slut. Det vdckte viss uppmirksamhet nir en datakonsult utrustad med hatt, bjiillror, band-
spelare, ett band dtir Mats spelar Bledingtons Ladies of Pleasure, vtirldens fOrkylning samt skor, byxor, nds-
dukar - ej att snyta sig med - mm klampade om kring i landskapet. Bland iskidarna befann sig 6ven
AndersBergsten, Linge-Anders kallad pi grund av sin ltingd. Linge-Anders tir bekant med Steve Heap vars
sviirfar Dennis vargiist nir Per-Anders gifte sig. Per-Anders iir nu beredd att ta emot England's Glory, som
vi besdkte under EKENs fdrsta Englandsturne. England's Glory fick vi kontakt med tack vare en av deras
musiker, Roly Alcock, som vi trtiffade pi Earlsdon Morrismens upptriidande i Kungstriidgirden. En av
Earlsdons MM musiker, Pete Grassby, tritffade vi i the Fleece, den underbara puben i Bretforton, dar vi
dansade tillsammans England's Glory och Pebworth.
Ps l. ANN iir ett datasystem fOr behandling av niitplaner.
Ps 2. Bengt var kassdr i folkdanslaget Ntiverluren i GBG, ett lag som 1984 engagerade Dorcas Lane.
Ps 3. Folk pistod att det var fdrsta gingen MORRIS hade dansats i den datacentralen!
Ps 4. I ladan som htir till Fleece serverades Hanson till Hanssons.

KONSEKVENSER AV ATT SPELA CONCERTINA PA ENGLANDS FARJAN.

Pi biten, pi viig mot GOteborg, strax innanfor Vinga, 1985, satt jag pA diick och spelade pd min Ball & Be-
avon, som jag hade kopt hos Chris Algar samma 6r. Liten jag spelade var "Nutting Girl". Jag hOrde ett
svagt visslande samt ett rytmiskt fotstampande. Det var Ken Davies, som tillsammans med sin familj var pi
viig till Norge pi semester. Han var squire i Pebworth MM, ett av vtirdlagen under EKENs f6rsta Englands-
turne!

SLUTSATS

Det 6r inte svirt att fi kontakter, det svira 5r att ratt hantera kontakterna!

The Morris Dance os you must know
Was done by my people long ago
My grondfather, all his brothers too
All my uncles, my brother, my own sons two

William "Jingy" Wells, c:a 1930

Fool and musician of Bampton Morris Men
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Teckning: Bjdrn Danielsson


