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Inledning.
Efter det att jag hade bOrjat dansa Morrj_s -pd hbsten
1980 blev jag intresserad av dansen och inte minst dess
dunkla ursprung.

Det 5r ju egentligen ingen som vet hur det var innan
150o-ta1et dA Morrisdansen f6r f6rsta gAngen n6mns i en

del skrifter.

Jag lyssnade pA hur Mats beriittade om Morrisdans. Jag
lyssnade pA de grammofonskivor som finns om Morrisdans
och l5ste bl.a Cecih Sharps b6cker om Morrisdans. Til_I
slut blev det nAgot av en dr6m att fA komma till England
och f6 uppleva Morrisdans utanfdr en pub n8gonstans pA
landsbygden.

TiIl sist blev drdmmen verklighet, eller blev den inte
det. Var det bara en dr6m alltihop ?
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1. Festiwalen i V5rmland

..Det var se har det b6rjade. Lennart och Ingrj_d kom och
htimtade mig vid fyratiden en Fredag i Augusti. Vi skulle
till- Vdrmland och triiffa deras kompisar i Kil:s Folkdanslag. Dom var vilrdf6rening f6r den Engelska dansgruppen Jovial Beggars i den stora Folkdans festivalen i
Viirmland L983.
Vi heimtade Rickard pA Solvallaviigen. Nu skulle vi 6ka
tilt Kil f6r att vara med vid ett samkvEim ti-llsammans
med KiI:arna och Jovial Beggars.
Vid niotiden var vi framme. Vi tog p& oss vAra Morrishattar, vi hade h6rt att det var nAgra i Jovial Beggars
som dansade Morris, och gick in i trddgArden diir dom
satt allihopa. Morrisdansarna i Jovia1 Beggars uppttickte
oss p& en gAng. Vi b6rjade genast att prata om vilka
traditioner som vi dansade. Vi jiimf6rde Ascot-UnderWychwood versioner med en kille som hette Fred. Han
dansade visst med n6got lag fr6n Bristol.
Vi hade vAra lnstrument med oss och jag minns att vi
spelade n6gra l6tar ocks6. Vi hade innan vi kom hj-t
redan bestaimt att vi skulle fOIja Jovial Beggars under
L6rdagen dA dom skulle Aka runt och dansa pe lite olika
platser i Vdrmland. "See you tomorrow" sa vi innan vi
Akte hem til1 "N6cken" ddr vi skulle sova.
Under L6rdagen ntir vi f6ljde
Jovial Beggars l5rde vi kiinna
Jackie Gray som dansade clog
dance och Pau]. Butcher som
rfr','d
-tspelande fiol, Tony Gray som
hemma i BilJ.ericay dansade med
i Mayflower Morrj-s men, Fred
tt ,
Giltrow-Tyler som dansade med
i Bristol Morris Men och mAnga ffi,
f1er.
I
Jovial Beggars iir en dansgrupp
som bildades L977. Dom har ett
stort dansprogram frAn Morrisdans och medeltida hogre stAnds danser tiII Engelska Coun0
:l
I
try danser.
Ldrdagen avslutades med en
stor uppvisning i Brunskog.
e
i
Pa s6ndagen var det en stor
;
parad i Karlstad. AIla de med
verkande grupperna skulle t6ga
frAn stora torget ut till
Marie bergsskogen. Diir var
grupper frAn Belgien, Ho11and,
Tyskland, Spanien, England,
Norge, Frankrike, Osterrike
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t(oplef, ,(rok n?d upptar(lnitr. I)cn engehLa gruppea'!a
tiol 8e99rr hot cll brell ptogrom med Dlond onrol ,rorctordilouer, lriirkt
dauer frdn l6lil.t.l.t . Vorrid.auet,
ihuct *h e4chha gommalilouet.

och Danmark.
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Vi hade fett lov att ikleidda v6ra Morrisdreikter gA
Jovial Beggars. Ti11 vAr iira spelade deras musj.ker
March. Val framme i Mariebergsskogen gjorde Jovia1
Beggars tv6 eller tre uppvisningar. Fred gjorde en Mor-ris
solodans. Det var den f6rsta icke svenska Morrisdansen som vi hade sett.
ef ter
Monks

Rickard s6g tilI att f6 adresserna tiIl Fred och Tony.
skrevs pe baksidan av n6gra gamla kvitton.

Dom

Ntlr vi senare pA Sondagkvaillen skul1e Aka hem sA skrev
Rickard in adresserna i sin adressbok. Nu var dom i
stikert f6rvar. Rickard tyckte att jag skulle ta kvittona
med adresserna p6, lite on6digt tyckte jag eftersom han
redan hade dom i sin bok. Men jag tog dom i a1la fall.

Vi stannade ti1l vi ett vdrdshus och At mat innan vi
fortsatte v6r feird hem.
PA m6ndag f6rmiddag ringde Rickard tiIl mitt jobb. Han
undrade om jag hade fatt med mig en av hans viiskor av
misstag. Det hade jag inte. Den vtiska som var borta var
den med kdrkort, adressbok mm. F6rmodligen blev den
kvargl6md ddr vi At mat. Nu var den borta f6r alItid.

England

J

I

Jovial
Beggers
BOMBASTISKA B}TON

frln England
upptredde dagen til Ara i (iusi.
edels,frikter med
aE
Jovial Beggers

1600-talsursprung. De brodera.
de hovklanmgarna dh jdrteLla struspll'mema hmonierade perfekt tulI de sirtiSe, me-

huettliknande daroer $m
gruppen Famforde.

En f6rklring till

uttrycket

"bombastrsk" fick vi etsA.

Adelsminnen doppade byxbenen fulla med ull mh trasor
sA att de sAg st6r.e ut a, de ver.
Det kallades for bombast. DetE
beratlat a! en dan*re i gruppen. sl hk slorolaren lapten
KMk ett man Benast bor1adc
rnegla efter triiben ch hand-

- Mer vi dansar inte bara
hdgrcslanCsdanser, $ Kate

Badnck Slarddanser. Morrrs.
danser xh del vanlga folkers
danser sLirr ocksb

pl

program.

met

Morrsdans ar en sofu dans
dar dansarna bar vita drakler
fulla med bjallror. lgAr fanns f1'.

ra momsdansare med i para,
den Dt vrsade si! r.ara dlta
stmkhoimare och h{{te cks?i
mychet nktrgr "Ekt,rr Morrrs

danren'.

Monrsdansen har

tamla enor Tro|gerr ar
3 0{Xt

ir

den

gamn,al

Lrok.
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2. Insomnandet.

Det var n6gon geng i b6rjan pA dret, det sn6ade ute, som
Rickard och jag var pA restaurang Lilla Budapest pA GOtgatan. Vi 6t r6var ragu och satt och pratade. Vi pratade
om semestern, bdda tv6 tyckte att det skulle vara roligt
att 6ka till England. Ingen utav oss hade varit ddr f6rut.
Vi var bAda nyfikna pA Morrj-s sA klart. Tdnk att fA se ett
tikta Morrisgting dansa utan fdr en pub mitt ute pA landet.
Mats hade sagt att det skulle vara sA. Men hur skulle man

veta var man skulle 6ka ndgonstans ?
Vi besttimde oss for att ta kontakt med dom ddra Engelskmdnnen trdffade i Vdrmland 6ret innan. Eftersom jag hade
adresserna sA fick jag skriva tiII dom.
Jag gick och funderade n6gra veckor p6 vad jag skulte
skriva. Vad skuIle jag frAga om ? Ja, Mcrris sd klart men
hur ?
En kvaill tog jag mig i kragen och b6rjade skriva. Jag
b6rjade med att presentera mig och undrade om dom kom ihAg
oss Svenska Morrisdansare frAn deras bes6k i Sverige 6ret
innan. Jag minns att jag undrade om dom kunde ge oss n&gra
tips om var vi skulle Aka f6r att fA se Morrisdans. Vilken
tidpunkt som var beist mm.
Det bJ-ev ganska sent innan jag var k1ar. Det var f6rsta
gSngen jag skrev brev p& engelska. Fick s16 upp en del ord
i lexikon. Fundera pe formuleringar. Se det tog lite tid.
Jag lade de nyskrivna breven pA byrAn i hallen. MAste
komma ihAg och posta dom i morgon.
Nair j ag hade gAtt och lagt mig I5g j ag och teinkte pA hur
det skulle vara att fd vara med och uppleva Morrisdans i
England, kanske fA vara med och dansa sj61v.
Om jag bara fick svar pA breven kanske det kunde b1i sA.
Det var det sista jag ttinkte innan jag somnade.
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3.

Drommen.

En dag ntir jag kom hem fr6n jobbet hade jag fett tvd
brev. BAda frAn Eng1and. Dom hade svarat i alla fa1I.

Jag gick in i rummet och satte mig i soffan och Oppnade
breven. Fred frAn Bristol skrev att han mycket v61 kom
ihAg oss. Vi var vtilkommna att komma tilI Bristol. Om vi
ville kunde vi fA stanna hos Fred och hans hustru VaI
n6gra dagar. Han f6reslog att vi skulle komma Torsdagen
den L2 Juli och vara med pA Bristol Morris Men:s trEinJ-ng
pA kveillen. Sedan fick vi stanna ti1I Ldrdagen de BMM
skulle ha uppvisning i Bristols hamn. Om vi hade n6gra
gemensamma danser skulle vi- fA vara med och dansa.

Det hiir var f6r bra fdr att vara sant. Det m6ste vara en
drdm. Jag tdnkte nypa mig sjtilv i armen f6r att kdnna
efter. Men jag beslot mig f6r att inte g6ra det. FOr teink
om det var en dr6m dA skulle jag kanske vakna innan vi kom
tiII Bristol. Bdst att sova vidare ttinkte jag.
Brevet frAn Tony i Billericay var inte s5mre. Tony tyckte att vi skulle komma och bo hos dom. Billericay ligger
ndra Harwich dit man kommer med Englandsftirjan. Om vi hade
ndgra gemensamma danser sku11e vi f6 vara med och dansa
tillsammans med Mayflower Morris Men som gruppen hette som
Tony dansade med.

Sen undrade han lite fdrsynt om vi hade lust att vara
med pA ett Morris Ring m6te i Cambridge en helg. I sA faII

kunde han ordna det.

Nu var jag Overtygad om att jag drdmde

!

a

Kemo's

Jig

from London to Norwrch
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4. Hai di hai.

Vi liimnade G6teborg den 3:e JuIi. Med pA bAten titl
Harwich var Jan, Ann och Jonas. Det var mulet och vindstiJ.la, men det skulle v61 bl6sa upp sen ndr vi kom ut p6
6ppet vatten. Alla hade sagt att Overfarten tiII England
iir den mest fruktansv6rda bAtresa man kan f6reta sig.
Vi var beredda. Nordsjdn here we come.
F6r att f6rdriva tiden gick vi runt pA bAten, satt i

baren en stund.

Det htir Aret b6rjade alla meddelanden frAn dom som har
hand om underhAllningen med orden "Hai-Di-Hai"

har leit det ur hOgtalarna under eftermiddagen.
"Hai-Di-Hai" "Nu 6r det dags f6r The Musical Quiz"

SA

"Hai-Di-Hai"

barntt

"Nu 6r det dags fdr Teckningsttivling fdr

"Hai-Di-Hai" "Nu 5r det dags f6r Talangjakt"
"Hai-Di-Hai" "Nu 6r det dags fdr Naturstig pA kommandobryggan tillsammans med Kapten"
"Hai-Di-Hai" Nu var vi ute pA Nordsjdn och vj. vdntade pA
diir j iittevAgorna. Men det blev J.nget. Havet lAg som en
spegel. Det var dags att 96 och ldgga sig.
Vi angjorde Harwich vid 1O tiden pA f6rmiddagen. Ndr vi
passerade genom tullen hade vi vAra Morrishattar pA oss.
Vi sa att vi skulle dansa Morris.
"You are nuts" sa tulltjiinstemannen och slSppte in oss i
dom

Samvrildet.

L/'

AA, o,

har

O
t2o62g-oe
O
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5. Filmjolk och

peppakgl<ha

Janne korde f6rst, han hade k6rt pA vdnster sida f6rut.
Colchester var vAr fdrsta anhalt. Det 6r Englands tildsta
stad. DEir At vi lunch och till det tog vi en "pint of

Bitter" (ljummen avslagen 6I). Vi gick upp tiII slottet
och kollade. Efter rundvandringen satte vi oss pA en nysnaggad griismatta. VAra viigar skuIle skitjas f6r nAgra
dagar. Rickard och jag skulle tiII Billericay f6r att
besOka Tony och Jackie. Jag minns faktiskt inte vad Janne
och Ann skul1e g6ra.

Har man en gAng kommit in i Colchester sA kommer man
inte ut. Vi k6rde ett par tre varv runt sjailva stan.
"ONE WAY" eller "CIRCULAR ROAD" stod det pA aIla skyltar.
Hur vi rin k6rde s6 kom vi tillbaka tiII samma plats. TiJ-I
slut hittade vi i aIIa faII en vtig som ledde bort fr6n

Colchester.

Efter en stund var vi framme l- BiJ.lericay. Tony hade
skickad oss en karta s6 vi hittade ganska Iatt. Vi hade
"fiImjolk" och "peppakakka" med oss till familjen Gray.
Dom hade fastnat f6r fi1mj61k och pepparkakor n6r dom var
i Sverige. Vi satt i k6ket och drack en kopp te och
pratade. Ntir dom fick reda pA att jag hade en nyckelharpa
sd ringde dom tiIl Paul Butcher. Han hade k6pt en nyckelharpa ntir han var i Sverige.
Paul med fru d6k upp senare pA kvSIIen. Vi tog fram v6ra
nyckelharpor men hade vdl inga gemensamma 16tar sA jag
lovade att skicka ett band med harplAtar pa till Pau1.
Det var Onsdagkvtill och pA TorsdagkviiJ-len skulle vi
vara med niir Mayflower Morris Men skulle dansa utanfOr
nAgra Pub:ar.

P6 Torsdagen hade vi inget speciellt att gdra sd rony
och Jackie fOreslog att Rickard och jag skulle ta tAget in
till London. "Cheap day return" kallades en biljett som
man kunde k6pa om man 6kte efter rusningstid morgonen.

t
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t'rom 'Thc Ptctorial llorld
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6. Antlige4
Pe Torsdag morgon tog vi tAget frAn Billericay til1
London. TAget stannde vid Liverpool Street. Vi hade
bestiimt oss f6r att b1i medlemmar i EFDSS, (English Folk
Dance and Song Society ) . VAr ansOkan skulIe vj_ liimna in
pA Cecil Sharp House ddr EFDSS har sitt huvudkontor. Se
vi tog tunnelbanan tiIl Camden Station och sedan gick vi
tiII Regents Park Road. Jag tror att medlemskapet kostade
1O pund.

Efter detta var vi vanliga turister
ett tag. Trafalgar Square, Big Ben och
10, Downing Street var nAgra av de
platser vi bes6kte. Sedan htinde en
konstig sak, vi et lunch utan att
drj-cka 61 ti1l. Vi var ju vtirldens nyb6rjare i England.
Innan vi tog tAget tillbaka tiII
Billericay k6pte vi varsin Tankard.
Det 5r ett mAste att ha en tankard om
man skall vara med och dansa Morris i
England. (Tankard= Ofmugg i tenn. Rymmmer oftast 1 Pint. )

+
a

a
a

SPECIAI.TY BBEWED T() BE PUTLTD BY HAXO

Neir vi kom tillbaka ti11 Billericay sA ringde vi tiIl
Jackie som kom och hiimtade oss i sin gr6na liIla MG.
S& var det dA tintligen dags att fA kliva in i Morrisvtirlden. Vi tog pA oss v6ra drtikter. Vi skulIe Aka till
en by som hette Brentwood. Tony k6rde. Utanfdr Pub:en
"THE ROSE" hade nAgra av killarna i Mayflower Morris Men
samlats. Vi klev ur bilen och gick och htilsade.
Tony tog oss med in j- Pub:en dtir han bj6d p6 varsin pi_nt.
Vi invigde vAra tankards diir.
Musikern i Mayflower var en kil1e som spelade "pipe and
Tabor". Det tir ett traditionellt Morri-sdansi.nstrument. Man
hAl-Ier en fl6jt med tre h6I i med en hand, och under
flOjten heinger en liten trumma. Med den andra handen
trummar man med en kort trumpinne.
"The Wor1ds fastest Pipe and Tabor man" kall-ades
musikern for. Han spelade faktiskt fort.
Vi fick vara med pA ndgra Adderbury- och Headington-danser
Ntista by vi skulle ti11 hette Mountnessing och pub:en
"Prince of Wales". Jan och Ann hade letat sig dit. Janne
hade monterar upp sin bandspelare p6 biltaket. Jackie
b6rjade med att dansa en Clogdance som PauI spelade tiI1.
PA den avslutande "Bonny Green Garters" tyckte Tony att
Ann skulle vara med. Snyggt gjort !
SA hade vi dA tagit vAra fdrsta Morrissteg pe Engelsk
mark. Kul som bara den. Vi fick godktint av Tony.
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2,. Qe@ridse.
Fredagen den 6 Juli leimnar vi familjen Gray och startar
vdr fdrd mot cambridge. Dair ska vi vara med pA ett "Morrj-s
Ring Meeting". Morrisringen tir en forening f6r Morrisdanslag i England.

Vi stannar i Great Dunmow
Boarrs Head". L/2 Pint + en
sandwich tar vi dair. Jag tar
en med ost och Rickard en med
turkey. Ntista stopp 96r vi i
Thaxted. Det 5r ett samhtille
dtir det 6r ett stort Morrisringmdte varje Ar. Det finns
en kyrka diir och kyrk
klockan bair inskriptionen " I
RING FOR THE GENERAL DANCE''
Gissa vilken dans det syftar
deir vj- 96r pA Pub:en "The

Th
\
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Ndsta uppehAll vi 96r tir p6 ett stort gammalt gods som
heter Audley End. Det bor ingen ddr l5ngre. I det st6rsta
huset air det 6ppet och man kan gA in och titta. Rummen 5r
m6blerade som dom var pA 1700-ta1et niir Aud1ey End var
bebott. I ett av rummen fj.nns det en heI massa uppstoppade
djur. B1.a en uppstoppad gddda i ett akvarium.
Eftersom vi har g6tt om tid heimtar vi vAra instrument.
Rickard har sin concertina som Mats k6pte 6t honom 6ret
innan. Jag har mitt Erica-spel. Vi stitter oss pA en s6ndiir
kortklippt greismatta. Rickard ser sig J-nte f6r utan seitter
sig rakt i en gdsskit. Kul va !
Vid femtiden 6r vi framme vid
Shelford rugby club som ligger
nAgra kilometer utanfdr Cambridge. Ddr ska vj- tailta under
helgen. N6gra har redan kommit.
Vi parkerar bilen och letar fram
teiltet. Vi s16r upp teiltet bredvid en kil1e som heter Graham
Cox. Han 5r Bagman i Cambridge
Morris Men som arrangerar Ringm6tet. Jag I&nar en luftpump av
en dansare frAn Jockey Morris Men
(

Birmingham ) .

Det serveras 61 och mackor
utanfdr klubbhuset. Vi- bekantar
oss med Foresters Morris Men frAn
Nottinham. PA kv511en iir det dans
f6r dom som viII utanfOr Pub:en
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"Square and Compasses" i Great

She1ford. Vi 96r dit. Niir vi
kommer fram ser vi slutet pA
Bonny Green Garters.
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Nelr vi 5r tillbaka p6 rugbyklubben eir det dans inuti
klubbhuset. Vi bestdmmer med Graham Cox att vi skall f61ja
med Cambridge Morris Men under L6rdagens rundtur i Cambridge trakten.

Pe Ldrdagmorron vaknar vi en halvtimme innan klockan
skall ringa. Det 6r varm som bara den i ttiltet. Solen sken
fr6n en molnfri himmel. Konstigt, det ska1l ju regna niir
man tir i England. Jag har h6rt att det skaIl vara s5.
Vi at Wheatabix tiII frukost. En lite tildre man kom
fram ti].l oss och undrade vilka vi var. Det var Lionell
Bacon, han som har skrivit Morris Bibeln. Den dtir svarta
boken med massa danser och lAtar i. LioneII beralttade lite
om Morris och Cambridge Morris Men som han var med i.
P& 3o-talet var Lionell med CMM ntir dom cykJ-ade runt
bland byarna i Cotswo1d. Det var n6got som dom kallade f6r
"The traveling Morris". Morrisdansen skulle f6ras
tillbaka till de byar som dom en gAng kom ifr6n.
Vid tiotiden skulle vi 6ka ivtig, vi hade vAra Morrisklaider pA oss. Dom var faktiskt riitt lika Cambridgelagets drdkter. Pa vdrt schema stod det att vi skuLle
besOka fem olika byar i Cambridgetrakten.
Gruppen gjorde 7-8 danser per stopp och vi fick vara med
p& 5 stycken varje gAng. Den musiker som vi hade spelade
tv8radigt dragspel och var urbra. Han presenterade Eken
Morris Dancers from Sweden som deras gtister vid varje nytt
stiille som vi dansade p6.
Vid fyratiden pa eftermiddagen var vi tillbaka pA Rugbyklubben. Den skulle bli skont att duscha nu eftersom det
var mellan 25-30 grader varmt. Men det blev inget
duschande f6r det fanns ingen dusch. Bara en bassiing som
fylldes med vatten. Tyveirr fanns det inget kallvatten
denna dag sA vi badade i skollhett vatten.
Under dagen hade vi pratat med dom andra grabbarna om
vilka traditj-oner vi dansade. Vi var fem stycken som
Han hittades i ett
dansade Ascot. Vi beh6vde en till.
annat lag p6 rugbyklubben. Det bestdmmdes att vi skulle
g6ra n6gon Ascot-dans senare pA kv511en men fdrst gick vi
bakom klubbhuset fdr att trdna. Exakt kI 18:02 staickte
Rickard sin viinstra vadmuskel. Nu var det 6ter bara fem
som dansade Ascot. Tyvdrr hittade vi inte n6gon ytter1j-gare Ascot-dansare.

6.30pm b6rjade en uppvisning utanf6r "The MiII". AIIa
ndrvarande lag gjorde 2-3 danser var. Haganeth var ett

lag frdn Suffolk
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som imponerade mycket.

7.45pm b6rjade "The Feast" i The New HaII pA Queens
Collage. AIIa samlades i en sal- ddr det var dukat med
16ngbord. "EKEN" stod det pA en skylt vid ett bord. Diir
skulle vi sitta. Det hela bOrjade med att vi skuJ.J-e utbringa en massa "toast" f6r bl.a:

The Queen
The Immortal Memory of Cecia SharP

(Past Squire of the Ring)
Lionell Bacon
( Squire of the Ring )
Bary Care
Morris Sunderland (Cambridge Morris Men)
(Squire of the Clo{)
Mark Freeman
Dtirefter serverades maten. Pe menyn kan man ltisa:
Cream of tomato & asparagus soup with croutons.
Chicken stuffed with cream cheese & mushrooms.
Garden peas, Glazes baby carrots, Fresh new potatoes
French Strawberry Flan.
Coffee.

TiII detta serverades 61. Aven h6r hade man nytta utav sin
tankard.

PA vaig ut frAn festen sAg vi en liten fol-ksamling, det
var Cyril Papworth som dansade "The Broomedance". Ni som
har lyssnat pA skivan "Rattlebone and Ptoughjack" kanske
kommer ihAg ett spAr diir denna dans presenteras.
SA hdr berdttar Cyrit sjtilv om denna dans:
f.",
F6rsta gAngen jag s6g nAgon dansa "The Broome"
var L937 dA min morfar, William Papworth, ktind
under namnet "Tu11a", dansade. Han var dA BO
.fi^u .)''l*
Ar och gjorde endast figurerna "Dance round"
tr'
\\
och
"Legs over broome". I mAnga Ar dansade jag
ar*)
pA
morfar.
$.()-'\.4 dansen samma sdtt som
Jag tror det var 1965 dA min morbror, Wallace
Papworth, seg mig dansa som han sa till mig
d\
att jag inte gjorde dansen i sin helhet.
Han ltirde mig dA figurerna "Step up the
broom" och "Kicking the broom up". Eftersom
rl$
Wallaee var yngst i familjen sA hade han
.ti rlrbara vaga minnen av hur figurerna utfOrdes
,/
a"t3'
i detalj. Men med min kunskap om dansen
,//
tr-_-*gA
tfff.
rdknade jag ut hur det skulle
c"
Se sent som 1973 bertittade min moster om "The Hobby
Horse" figuren och hur min morfar slutade dansen. FrAn
henne fick jag ocksA liira mig t vilken ordning figurerna
kom, "step up" kom f6re "Hobby Horse" osv.
Det tog mig alltsA 36 5r att ld,ra mig dansen och jag
tror att jag kan dansen som den dansades i Comberton.
]
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Sedan gick aIla dansarna tiII
"The Eagle" som var CMM:s
gtampub. CMM dansade bI.a The Brimfield Stickdance. Det iir
en sk. bordermorrisdans. Bordermorris dansas pA grilnsen
mellan England och Wales.

Vi 6kte buss tillbaka

mera dans.

tiIl

Rugbyklubben dtir det blev

Pa Sdndagmorron efter frukosten spelade jag lite
nyckelharpa f6r Lionell. Han tyckte att det var trevligt.
Lionell visade sedan gamla Morrisdansfilmer bI.a frdn
Bampton.
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THE BAMPTON MORRIS DANCERS I887

Vid halv l-l- tiden 6kte vi in tiII Cambridge f6r att vara
med p& den avslutande uppvisningen pd The Kingrs Parade.
Vi gjorde en Wj-nster Processional- alIihop. l-0 st 1ag med
minst 1O dansare i varje. LOO dansare. TvA l6nga led var
det. Jag dansade i 2:a paret framifrAn sett. Rickard kunde
tyvEirr inte vara med. han var ju skadad.
Efter uppvisnJ-ngen Akte vi tillbaka tiI1 Rugbyklubben.
Vi packade ihop vSrt tal-t och tvtittade av oss i iskallt
vatten. Tyvtirr fanns det bara kallvatten denna dag.
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8. Varning f6r korven I:

Vi Skte norrut till en liten by som hette Belton (in
Rutlands). Diir hittade vi en Pub som hade Bed and
Breakfast. Vi satt ute i traidgArden och At och drack. Pe
kvtillen gick vi in i Pub:en. D6rinne fanns bl.a en kille
som var operasengare. Han sj6ng n6gon aria se att rutorna
skallrade. Ntir det blev sttingnJ-ngsdags tyckte Landlorden
att vi skulIe stitta oss bland ortsbefolkningen och prata.
Steingningen bestod i att gardinerna drogs f6r och
ytterd6rren 16stes. Men alla var kvar iindA. Det blev sent
och med alJ-t fdr mtnga pint innanf6r vdsten somnade man i
en av Englands mAnga hdngmattsliknande sdngar.
Det var allde1es f6r fA timmar tiII morgonen. Ntir vi
stitter oss f6r att iita frukost utspelar sig detta.
Scenariot iir f6ljande:
Rickard och jag sitter pa en Pub i Belton in Rutlands
Landladyn serverar tv6 tall-rikar med English cocked
breakfast best6ende av stekt 5gg, stekt br6d, nAgra
korvar, varm tomat och vita bdnor.
Under tystnad b6rjar vi 6ta. Jag skiir en bit br6d och
del av det stekta 6gget. Rickard 96r likadant. Ndsta
tugga som jag fdrbereder best6r av en bit korv. Rickard
korven i munnen. Rickard 96r
96r likadant. Jag stoppar
likadant. De kdnner jag att korven 6r varm sA in i h-e.
Rickard upplever samma sak, men han klarar situationen
mycket beittre f6r han kan prata. Da f6ljer denna

en

konversation:
Rickard:
Lennart:
Rickard:
Lennart:
Rickard:
Lennart:

Vaur din kourv varm ? (Med skAnskt uttal)
OOHH OOHH OOOHH

Vad sa du ?
ohh ohh
Ha Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha

Efter detta Akte vi dtirifr8n. Vi hade bestdLmt att vi
sku1le bes6ka Chris Algar i Stoke-On-Trent.

H;:,t'tqlit
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9. Barleycorn Concertinas.

Chris Algar tir en kille som bor i Stoke-On-Trent. Han
k6per upp gamla concertinor som han sedan renoverar och
srlljer. Mats var dtir Aret innan och k6pte sig en gammal
Wheatstone och en Lachenal till Rickard. Nu hade jag
blivit sugen pA en concertina. Vi skulle trtiffa Chris vid
femtiden f6r dA var han hemma. Pe v6gen dit stannar vj- i
LitchfieJ.d och htimtar pengar. Vi Ster mat pd en Indisk
restaurang.

Vi ntirmar oss Stoke fr6n 6ster. Vdgen kommer uppifrdn en
h6gp1at6. Man kan se staden ligga nedanf6r. Stoke:s
bebyggelse bestAr av 16ga tegelhus i lAnga rader. Vi har
fatt en karta av Mats ddr han beskriver vdgen. Vi kdr
omkring i ungeftir en kvart At det hell som vi tror tir
reitt innan vi stannar. Det kanske tir btist att f rAga n6gon
innan vi f6rtstitter att leta. Men innan vi hittar nAgon
att fr6ga ser vi namnet pA torget som Mats har ritat ut pA
kartan. Da vet vi att vi bara iir nAgot kvarter frAn Chris.

W
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VAl hemma hos Chris plockar han fram ett tiotal
instrument ur ett sk6p som stAr utmed ena vdggen i vardagsrummet. Jag b6rjar prova f6r glatta J.ivet. Men
eftersom Jag inte -har spelat concertina innan blir det
diirefter. Jag fastnar fdr en Lachenal frAn L912. Den ser
ut att vara i fint skick. Det luktar gammalt vindskontor
om instumentet. Men det tir vtil inte annat att viinta
heller. Ett tikthetsbevis kanske. Rickard investerar i en
BaII and Bevern.

AeR &EYG.@ffi,N €,ON€E$r,U'ilN&S
and other Io&

imtrucns

(MELODEONS, FLUTES, BANJOS, MANDOLINS, Etc.)

Chrir Algar
r1 St. CHADS ROAD
TUNSTALL
STOKE.ON.TRENT
5B6.- 5T6 6EL

Tcl.

(0782) 8165O4

Vi ltimnar Stoke vid sextiden. Det regnar lite ntir vj- k6r

motorvagen s6der ut. Strax innan Birmingham lyser solen
igenom en spricka i molntEicket och det blir ett sAnt dair
konstigt ljus. Mdrkt fast ljust pA nAt sett.

Ntir vi missar sista avfarten till Birmingham keinns det
bra. Jag tycker namligen inte om Birmingham fast jag
aldrig har varit diir. Det beror pA Hoola Bandoola Band.
Kommer ni ih6g lAten "Birmingham" frAn LP:n "Fri Information" ? Refr6ngen gick sA hEr:
"Birmingham, Bi-rmingham, vj-lket j€ivla hAI !
Det var sA skitigt att de likna mest av allt
en balja kol"
DA mAste det viil vara se.
Vid 9-tiden glider vi sakta in i Worcester, (uttalas
Woster ) , dtir hittade vi ett B & B. Ntirmsta Pub: en var en
s6n deir modern Pub med plastig inredning och en jtittestor
jukebox. TvA snabba pint och nAt att 6ta avslutar denna
dag.
Gissa om det var tvA spelsugna concertina-6gare som
somnade denna kviill.
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Varning for

korv114 _!{_.

Vj- vaknade som vanligt vid halv 6tta. Nere i matsalen
serverades sedvanlig fiukost. Agg, korv, b6nor samt te och,,
rostat br6d.
B & B kostade 6:50 per person, vi betalde och

6kte v6r v6g.

Br6nslemtitaren pA bilen visade att det var dags att
tanka. Det hiir Aret fick man champangeglas pa bensinmacken. Dagens etapp skulle sluta i Peterchurch, (uttalas
Peterchurch), som ligger i Wa1es. Dtir skulle vi heilsa pA
Jan, Ann och Jonas. Dom hade hyrt ett hus dair.
Eftersom Upton-Upon-Severn inte ligger sA 16ngt ifr6n
Worcester passar vi pA att ta vtigen igenom Upton. Strax
innan Upton finns en vtigskylt med namnet "UPTON-UPONSEVERN" p6. Dair stannade vi. Rickard ville naimligen bIi
fotograferad under denna sky1t. Ikledd Morrishatt, spelandes concertina. (Jag har efter detta funderat pA att
stanna i Appelbo och saitta mig under skylten och spela
nyckelharpa

).

Efter poserandet gick vi ner till Severn och tittade pA
samheillet som 169 p& andra sidan floden. Vi provspelade
vdra nya concertinor en kort stund. De kdnde bAde Rickard
och jag att vi m6ste uppsdka "Public Convenj-ence" snabbt
som 6gat. Man har ju hdrt talas om Montesumas heimd. Men
inte hdr i Eng1and, det verkade ju l6j1igt. Men sA var
det. Det mAste vara korven vi fick tiIl frukost som var
sktimd. Worcesters hiimd.

Vi hoppade in i bilen och k6rde in ti1l byn dair det
finns en offentlig toalett alldeles niira Pub:en invid

Severn.

FOr att sedan dtersttilla vaitskebalansen tog vi en
morgon6l och satte oss pd uteplatsen och skrev vykort.

Ddrefter sdtter vi kurs mot Hereford. Vi passerar
Malvern Hills pA vaigen dit. VaI framme i Hereford iiter vjIunch. Vi g&r en svdng i centrum innan vi stitter oss p6
ett caf6 och tar en Appelpaj med glass och kaffe.
FrAn Hereford till Peterchurch tir det inte sA 1Angt.
Vi k6r efter kartan vi fett av Jan och Ann. Vi hittar p&
f6rsta fdrsdket.
I

+

,
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. Peterchurch.

Huset som Jan och

Ann

har hyrt 5r en tvAvAni-ngsvilIa som ligger j.
ett ganska litet vj.11aomrAde. VAra viirdar har
redan kollat in byns
Pub:ar. Det finns tvA
stycken. Den ena var
lokalbefolkningens stampub. Dit gick vi.
Det var lysrOr i taket.
Vid borden satt en massa
gubbar. Vi hade vAra
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dragspel med oss och
spelade nAgra 15tar.

I ett h6rn spelade gubbarna coits. Coits 6r ett spel ddr
kastar gummirS-ngar p& ett brdde. Briidet bestdr av en
ytterring som tir ca: 5O cm i diameter och ca: 6 cm bred.
Den inre ringen tir ca: 30 cm i diameter och n6got nedseinkt i f6rhAllade tilI ytterringen. I mitten sitter en
en 10 cm h6g pinne. Gummiringarna 6r caz !4 cm i diameter
med ett h61 i mitten. Den ena sidan 5r svart och den andra
vit.
Man har fyra ringar att kasta med- Den vita sidan skall
komma upp om det skal1 ge nAgra poting.
SA hdr riiknas potingen:
Ringen kommer pA pinnen i mitten: 5 po5ng.
Ringen kommer pd den inre ri-ngen: 2 poAng.
Rj-ngen kommer pA den yttre ringen: 1 poAng.
Ntir man bOrjar spela har varje spelare siffrorna 1-9
uppskrivna pA en tavla. Lat s6ga att spelare A kastar 2
ringar i den inre ringen, och en utanf6r yttre ringen,
och en ring pA den yttre ringen. De r6knas podngen sA hiir:
2*2+L - 5 po5ng. De fAr spelare A stryka siffran 5 pA
tavlan. Ntista kast blir kanske 7. DA stryker man siffran 7
pA tavlan. Se hA1ler spelet pA tills en av spelarna har
strykit samtliga siffror pA tavlan.
Vi provade att spela mot gubbarna och det var mycket
svArare iin man tror. Jag tror lnte nAgon av oss vann.
Dagen diirpA 6kte titl Hay-on-Way eller hette det Way-onHay ? Det Hr i- alla faII en by som har 1000 affiirer som
siiljer begagnade bdcker.
man

)l

0vera11t letade vj. efter Cecil Sharps
b6cker om Morris. Han skrev 5 st diir han
beskrev hur olika traditioner dansades.
Rickard frAgade pd ett steille och expediten
drog sig ti1l minnes att det kanske fanns
nAgon bok ibland de nyinkomna. Expediten
f6svann en stund och kom sedan tillbaka med
bok I, II och III i orginalutg6va. Jag tror
inte dom var seirskilt dyra. Ett fynd !
Janne hittade nAgra av Cecil Sharps bdcker

\

om Countrydans.

Cecti Shatp

PA viigen hem stannade vi och kdpte mat. Fteisk, vitlok,
potatis och gr6nsaker tror jag att vi kdpte. "Pigs of
Garlic" kallas den rtitten pA Engelska.
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L2. Bristol.
Torsdagen kom och vi hade besteimt att vj- skulle treiffa
Fred i Bristol. Vi skuIle Aka till hans Jobb pA ogonkliniken pA nristol Hopital. PA kvtillen skulle vi vara med

niir Bristol Morris

triining.
Jan och Ann besttimde sig for att hdnga med tiJ.I Bristol.
Vi 6kte i lugnt tempo ner tiIl ett stiille som heter Abergavenny. Ja man har faktisk inget annat va1 tin att Aka
lugnt om man har en Merca 6rsmodel-72. Diese1 dessutom.
Enligt Teknikens Veirld nr 2-72 sA accelererar den frAn
O tiJ.l 1OO Km/tim pA 27,L sekunder. Sa det sd.
Vi et lunch i Abergavenny. Sedan Ake vi tiII en nedlagd
kolgruva i Blenavon. Ddr fanns en utstiillning och man
kunde 6ka ned i gruvan.
Det iir en sak som Jag tycker 6r bra
med England och det tir att det a1ltid
finns en massa saker att titta pA. Som
htir en gammal gruva med utstiillning.
Det finns gamla Romerska Broar, man kan
6ka och titta p& sk "Hillfigures" stora
figurer uthuggna direkt i berget.
Efter gruvbesdket 6kte vi ner mot
Newport dair vi tog M4: an norrut tiJ.I
bron 6ver "Mouth of Severn". Efter att
vi betalat broavgiften tog Rickard och
I
j ag tiiten. Vi hade kartan som Fred hade
skickat. Anda tills nu hade Janne k6rt
forst, han sa att han ville det f6r han
hittade sA bra i Wales. Men jag tror
att det till en liten del beror pA att
dieselavgaser inte luktar sA gott.
Men hade

I

Vi Akte M4:an till junktion 19, diir sviingde vi tilI
h6ger in pA M32 mot Bristol.
Av nAgon anledning kdrde vi fe1 i en korsning, skulle
tilI h6ger men svtingde v€inster. SA vi k6rde bort till en
rondell nAgon km bort och vtinde tillbaka.
Neir vi var pA vtig tillbaka till den korsning dtir vi
k6rde fel ins&g Rickard och jag att vi lAg i feI fil.
Vi var mitt inne i kviillsrusningen i Bristol. Genom en
elegant man6ver bytte vi fil. Problemet var bara att
mandvern var sA elegant att Jan och Ann aldrig sAg den.
SA dom var kvar i fel fil. Eftersom trafiken var sd tat
kunde vi inte stanna. N6gra hundra meter efter den
korsning dtir Jan och Ann skuIle sv6ng h6ger isttillet f6r
att k6ra rakt fram fanns en avtagsvdg ddr vi stannade.
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Rickard klev ut och sprang tillbaka till korsningen ddr
borde dyka upp dom viinde om. Efter ca: L5 min. hade
Rickard lyckats f& syn p6 .:an och Ann som hade vtint tiltbaka. Lyckligt Aterf6renade kunde vi fortstitta mot Bristol
Hospital.
Under tiden som Rj-ckard var borta hade jag lyckats att
Iokalisera verkligheten pA kartan. Dvs jag visste var vi
var. Och vi var bara tv6 kvarter frAn Fred:s jobb.
dom

vi k6rde j-n genom grj-nden tiII sjukhuset fr6gade
vakten om vi var frAn Sverige. Fred hade f6rvarnat att vi
skulle komma. Vakten visade oss en plats dtir vi kunde
parkera. Nair han skulIe prata med Janne och visa honom en
parkeringsplats sA gick han fram tiII f6rar sidan p& bilen
dair f6nstret var nervevat ca L0 cm. Han satte in sin hand
i 6ppningen och Janne skulle veva ner rutan ytterligare en
bit. Men han vevade 6t fe1 haI1. Tur att vi var p6 ett
Neir

sj ukhus

.

Val inne hos Fred presenterade vi oss. Fred har efterAt
berattat att han h611 pA att fA dAndimpen. Hur skulle han
ordna 6vernattningsplats 6t fem personer. han hade bara
riiknat med tv6. Efter att vi sorterat ut vilka som skuIle
bo hos Fred och han hustru Va1 och vilka som bodde i
Peterchurch sA sAg han normal ut igen.
Innan vi begav oss til1 Bristol Morris Men: s training
trdf f ade vi Val p6 en restaurang dtir vj- 6t mat.
BMM trtinade i en skola. Det var ganska varmt ute sA vjhOIl tilI pA skolgArden. Det var ungefair l-5 killar som var
med denna kveill. Dom flesta kom direkt frAn jobbet,
kastade av sig jackan och stiillde sig i ett set och var
med i trtiningen. Inget sldseri med tid p& att byta om.
...taililrrrr
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triinade Ascot-Under-Wychwood denna kvtill. Deras
Ascot var vtil inte riktigt 1ik vAr. Men vi kunde eindd vara
med. Vi leirde oss en ny Ascotdans som hette "Highland
Mary". Melodin var "Pepper in the Brandy" en relativt ny
let som John Kirkpatrick har giort. Det var tve musiker
denna kvti1I. En av dom var vdnsterhtint och han hade leirt
sig att spela med spelet htingande tviirtom mot vad som 5r
vanligt.
Man
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Efter triiningen gick vi till en niirbeldgen Pub f6r att
sliicka t6rsten. Jonas lAg som vanligt och sov i sin vagn.
Ibland gick det bra att ta med vagnen i pA Pub:en.
Jan och Ann Akte tillbaka tiII Peterehurcn ocn Rickard
och jag 6kte til} Fred och Va1. vi skulle ses igen pA
L6rdagen a11ihop.

Pe fredagen hade Fred tagit ledigt fr8n jobbet. Han
skulle visas oss omgivningarna. Vi sdg bI.a Bath och

Stonehenge.

L6rdagen kom och BMM skulle dansa i.Brj-stol Hamn. Det
var ett evenemang som kallades Bristol Regatta denna 16rdag. Det blAste kallt. Det var inte speciellt mycket folk
pA fdrsta sttillet vi dansade. Ndsta sttille var det mera
fo1k. Rickard och jag var med pA "Highland Mary" och
"Lads-A-Bunchum", Adderbury.

Det pAgick en utstiillning av gamla Angmaskiner pA ett
stti1le. Det pustade och frustade och luktade ko1 om Ang-

maskinerna.

PA ett st511e stod ett band och spelade,pA oljefat.
Nu var det mycket folk i r6relse och BMM:s FooI gjorde
stor succe. Han 5r kttidd i en 16ng blA rock. Pe huvudet

har han en h6g hatt och med den traditionella "bladdern"
gAr han rund och skojar med dansarna och publiken. Han kan
trolla. Ja, han trollar faktiskt bort mynt. Han h611er ett
mynt meIlan tummen och pekfingret. Sedan blAser han pd
myntet och vips sA tir det borta. Har ingen aning om hur
det 96r titl ?

4t

13. Donnington

!

PA kviillen var det fest hemma hos Fred och Val i deras
hus i Kingswood som ligger i 6stra BristoJ-. De flesta
killarna frAn morrislaget ar d6r tillsammans med sina

fruar.

MAnga har sina instrument med sig. PauJ- spelar bouzouki,
Nigel spelar dragspel, Nigels fru spelar klarinett. VaI
spelar b1ockfl6jt, fred f16jt. En kille har en concertina. Nige1 blir flera gAnger ombedd att speJ-a March
Past. TiIl den 16ten 96r BMM den btista morrisoff som jag
har sett. Det tir en Eynsham dans. Alla dansarna stdller
upp i ett 16ngt set. Dom dansar n6gra sekvenser utan
korus. TilI slut dansar alla ut pA ett 16ngt set med
musikerna pe slutet. Dom spelar och dansar samtidigt.
Jag spelade nAgra lAtar pA nyckelharpan, k€indes nerv6st.
Jag hade ju bara spelat i ett Ar. Men "Emma" och "BAtsman
Ddck" gick viil rStt hyfsat. Ndr dom f6r reda pA att jag
har byggt harpan sjtilv fr6gar dom alltid vilket triislag
som jag anvdnt. Men det vet inte jag sA jag skyller pA
att jag inte kan det engelska namnet pA traslaget.
Och det gAr dom pA.
Niir jag byggde nyckelharpan sA gjorde jag det i
Frikyrkliga studief6rbundets regi. Vi var i en s16jdsa1 i
Kvarnskolan i Jakobsberg. Fdrsta gAngen jag var ddr delade
lSraren ut hundra olika triibitar samtidigt som han sa
vilket tr5slag det var. Men jag kommer inte ihAg vilken
bit som hamnade var.
"Arad vare Gud i h6jden
denna har jag gjort i sl6jden"

SA kan j ag seiga om min nyckelharpa.

Tillbaka till

Bristol.

Nu

hade festen lidit mot sitt
slut. Fred gick ut i k6ket och
htimtade en plastdunk. Det var
en sAn dtir vanlig i vit plast.

DONNINGTON
BREWERY

1

€sr&fD ts5

5 liters. Dunken var fyIId ti11
heilften med en brun v6tska.
Fred htiller upp tre glas. Rickard fAr ett och jag fAr ett.
"Cheers !" stiger Fred.
Under tystnad dricker aIla tre.
Jag identifierar drycken som
Engelsk 61. Bitter.
$'u. '
"Donnington" siiger Fred.
,, ',..,.1.-,o
Rickard och jag ser ut som frAgetecken. DA berdttar Fred
om det lilla
brygeriet som ligger strax utanf6r Stow-OnThe-Wold. Niistan pA grdnsen mellan Gloucestershire (uttala
det om ni kan) och Oxfordshire. det var fdrsta gdngen som
vi smakade detta mycket goda 61 som har varit vAr favorit
sen dess.
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L4. Mera Morris.
Ndr vi vaknade pA Sdndagmorron htingde regnet i luften.
Vi hade bestiimt oss f6r att Aka tiII Bracknell festivalen.

Efter frukosten visade Fred oss til1 ett litet rum pA
6ver vAningen. Deir hade dom ett litet lager med
EFDSS-grejor. Fred och Val var representanter fdr EFDSS i
Bristol. Vi k6pte nAgra skivor och b6cker.
Sedan tog vi farviil av Fred och Val. Det var inte sista
gAngen vi skulle ses.

Niir vi 6kte vtigen ut mot M4: an deir vi skulle k6ra mot
London s6g vi att det pAgick en flyguppvisning vid ett
neirbelSget f lygfiilt. Molnen gick veildigt 16gt denna
S6ndagfdrmiddag s6 att flygplanen var tvungna att gA 6nnu
leigre fdr att synas.

Bracknell ligger strax utanf6r London. Vi hade fatt vag
beskrivning av Fred. Jag tror vi var framme strax efter
L2.

Den stora Morrisuppvisningen
hade just b6rjat. Deir visades
Morris av alla de slag. Border,

North West, Clog och Woman

Morris mm. Niir uppvisningen var
slut gick vi runt bland a1la
ttilten p6 festivalomrAdet. Dtir
fanns tiilt med forsSljni-ng av
musikinstrument, talt med 61,
talt med mat, telt med scenframtrtidanden och ttilt med
countrydans deir Flowers and
Frolic spelade den htir eftermiddagen. I teiltet med scen
spelade Mike Watson. han k6rde
sitt slagnummer "Princess Royal" tillsammans med en ceflo-

I

spelare.

Mitt i folkvimlet uppttickte vi Steve Heap. Han stod och
pratade med John Maxwe11. Steve var i StockhoLm ti1lsammans med bandet Muckram Wakes 1983 och Dorcas Lane
1984. F6rsta gAngen han var i Stockholm hade han en Workshop f6r Eken dtir vi ltirde oss att dansa Ascot-Under-Wychwood.

Steve blev f6rvAnad och glad ndr han s6g oss. Efter en
stunds pratande bj6d han in oss t111 "The Glorishears".
Det 5r huset ddr familjen Heap bor som heter s&.
Vi skulle fA 6vernatta diir. Det passade oss perfekt. De
hade vi MAndagen p& oss att k6ra upp ti11 Newcastle varj--

frAn var bAt skulle gA hem pA Tisdagmorgon.
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15. Glorishears.
Vi kdrde efter Steve:s rdda sk6pbil. Ntir vi kom fram
tiIl Thame htilsade vi pA Familjen Heap. Sonen i huset
heter Joe. Han har fett en dans uppkatlad efter sig. Steve
gjorde en solodans i Ascot-stil som han kallade f6r
"Little Joe Heap". Vi l5rde oss den ntir Steve bes6kte oss.

Rickard ringde till

en av killarna, Ian Carter, som var

resp. L984
tiII Sverige. Rickard hade inte tillfelle
att trtiffa Ian
senaste gAngen han var htir. Ntir Ian fick h6ra att vi skulle upp till Newcastle undrade han om vi inte kunde ses
en stund pA mdndagen. Rickard talade om att jag och mi-n
nyckelharpa var med. Ian f6reslog dA att vi skuIle g6ra en
radioinspelning. Han hade dA ett folkmusikprogram i IokaIradion i Derby. Rickard tackade ja, sA vi bestiimde triiff
med Ian p6 en Pub i Derby.
P& kv511en bj6d Steve pA mat pA en Pub en bit utanfor
Thame. Steve som kommer frdn Manchestertrakten kom att
bertitta om The Britannia Coco-nut Dancers som Sven dom
dansar en ritull dans. Det tir bara en gAng om Aret som dom
dansar och det iir pA pAsken. Dom h611er tiII i en by som
heter Bacup som J.igger strax utanf6r Machester.
Dansarna iir kltidda i svarta
{.
korta byxor + knEistrumpor. Dom
\
har nAgot som liknar en kjol
t
pA sig. Ansiktena tir svartmA1ade. Pe kndna och vid h6ften har dom cocosn6ts skal
fastsatta. Sedan har dom blomsterbdgar som en del tjejmorrislag har e1ler coson6tsI ,
skal t htinderna. Under tiden
.t
haint
dom dansas slAr dom med
E
derna mot hOfter och kntin. Det
ilr endast byn ogifta mtin som
fAr vara med och dansa.
PA tisdagmorron niir vi satt och 6t frukost kom Steve
ihAg att hans svtirf6rtildrar Dennis & Shela hade en
videoinspelning frAn ett Tv-program diir flera sorters
rituella danser jtimfdrdes. Ddr var Britannia coco-nut
Dancers med. Steve ringde tiII Dennis och Shela som ocksA
bor i Thame fdr att hdra om vi kunde fA se videon.
Det kunde vi sA vi tog bilen och Akte dit.
Efter Tv-tittandet tog vl farv6l och styrde norrut
med banden Muckram Wakes och Dorcas Lane 1983

ffi

mot Derby.
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16. Radio Derby.
198i
Vi letade oss fram tiII
Ml:an som norrut passerar
Derby. Pub:en hittade vi
ganska fort men fick vtinta
en stund innan Ian ddk
upp. Ian tyckte att vi
skuIle tka hem tiII honom
en stund innan vi tkte
till radiohuset. Hemma hos
Ian fick vi en kopp te och
vi satt i vardagsrummet
och pratade och lyssnade
p& skivor och band. Ian
hade ett band med en liveinspelning med Brass Monkey som jag hann att kopiera. N6gon kom pA id6n
att vi skulle ringa til1
"The Derby Evening Telegraph", Derby:s kvdllstid ning, f6r att g6ra
reklam f6r Onsdagkveillens stind ning av "The
Swe
Derby Tup" som programmet kaIlades. Tidningen
Bo
U.dition!l
var med pA noterna sA innan vi Akte tiII rad.@r
D.tby all th. wry
diohuset passerade vi tidningen. En reporter
fhc mcn, both
intervjuvade oss en stund sedan kom en fotoAr.rb.rg
holding.
graf och tog n6gra bilder.
I.y.d
l@l
Efter detta 6kte vi till radiohuset. Inspelnings studion 1Ag pA 5:e vAnj-ngen. Vi tog
hissen dit. F6rst spelade vi nagon let tillsammans och sedan spelade jag n6gra l6tar
sjailv. Diirefter gjordes en intervjuv. Ian
frAgade lite om Eken Morris Dancers och sedan
lite om nyckelharpan. B1a vilket treislag den
var byggd i.
Ntir allt var klart Akte vi hem ti.II Ian.
Hans familj var hemma nu. Hustrun Maria och barnen Helen
och Emma. Mari-a hade dukat fram kvtillsmat. Maria dansade i
Morrislag i Derby, Ian brukade spela fdr dom ibland. Den
heir kvtillen var det varken trtining e1ler uppvisning.
Efter middagen gjorde seillskap ti11 en Pub med en stor
"beergarden" pA baksidan. Barnen fick inte gA in i Pub:en
sA vi satt ute.
Vid tio-tiden ltimnade vi familjen Carter och Derby.
Vi skulle b6rja vAr resa mot Newcastle.
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. Fish and QI[ps.

Bdten sku1le lSmna Newcastle vid Lo-tiden pA Tisdag
morgon. Vi stannade vid en bensj-nmack med ,servering n6gon
mil utanfdr Newcastle. Klockan var kanske 1 pA natten. Det
var ingen id6 att leta upp n6got B & B vi skulle ju snart
vara ombord pA bAten. Vi "sov" i bilen denna natt.
Rickard fick hela baksdtet f6r sig sjtilv, jag 1&g i
ram. Det tir vaildigt obekvdmt att sova pA detta saitt .
Vid 7-tiden gick vi upp, e1ler ut, eller vad man ska saiga.
Frukostbaren hade dppnat. Vi gjorde oss ingen br6dska,
vi hade gott om tid.
f

Ntir vi 6kte ivdg mot Newcastle:s hamn lyste en liten
lampa pA brainslemiitaren pe biIen. Den lyser ndr det iir B
liter kvar i tanken. Den hade b6rjat 1ysa redan kveillen
innan. Neir man har en dieselbiJ. fAr man i Sverige betala
skatt per k6rd kilometer. I England iir denna skatt inbakad

i priset pd briinslet. Det betyder att man kan tjtina n&gra
kronor pd att ha full tank ndr man kommer tiII England och
ha tom tank ndr man ltimnar landet. Reservdunken hade vi
tomt i Thame. Enligt vAra beriikningar skulle vi ha ca.
3 liter kvar ntir vi kom till Goteborg. Det skulle rdcka
til1 nairmsta bensinmack.
hamnen hade redan ett antal bilar
Nair vi- kom fram till
bildat kd men ingen b6t fanns inne. Vi vdntade.
Vid ll--tiden behagade man informera oss om att bAten var
f6rsenad. Den hade fett in en vajer eller liknade i
propellern sd den k6rde bara med halv fart. B6ten viintades
in tilI hamn vid 2-tiden sen skulle den gA igen vid 4.

En extra dag i Newcastle a11ts6. Vi besldt oss f6r att
&ka in och titta pA staden. Efter ungefiir 300 meter stannade biIen. Ingen soppa kvar. Vi hade rdknat fel pe 3 Iiter. Rickard fick ta reservdunken och hoppa in j- en taxi
for att Aka och tanka.
Nu hade vi blivit

hungriga igen. Fish and Chips hade

man

h6rt talas om att det fanns i England. Vi m&ste prova.
Fj-sken var trtiig i smaken och Chipsen kletiga. Det var
inte gott. Neir vi var pA vdg tilI en papperskorg for att
sltinga eltindet kom det fram en kiIle och frAgade om han
kunde f6 matresterna. De kunde han. gan At med god aptit.

f6r oss att allt i vtirlden var f6rutHan
bara f16t omkring och tog dagen som
Gud.
av
besttimt
ju
redan besttimt. Just nu hade Gud
kom.
AlIt
var
den
att fish and chips var 6ckligt.
vi
tyckte
bestiimt att
Tr6tta och forfarande hungriga k6pte vi lite frukt och
gick ut till en park och satte oss i grdset och 6t.
Vid 3-tiden Akte vi tillbaka tiII hamnen. Ny avgengstid
var 2l-:O0. HaIv tio avgick b6ten med halv fart mot GOteborg. Pe bAten blev vi bjudna pA middag.
Han bertittade
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Eter tvA intensiva veckor i England och knappt nAgon
natten innan var det inte utan viss trOtthet som
vi gick tiIl vdr hytt.
Jag hann knappt gd och leigga mig fdrrdn jag f611 i
djup sdmn.
s6mn
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18.

aknandet.

Jag vaknade med ett ryck. Tittade pe klockradion,
9:03. Jag m6ste ha f6rsovj-t mig. Tog det lugnt i
al.la fa1l. Duschade och gjorde iordning frukost.
Neir jag satt vid kdksbordet och 6t tittade jag pA
klockan p& Uogatidskyrkans ena torn. Kvart i tio.
Kom och tiinka pA en konstig dr6m jag haft under natten.
Att Rickard och jag var i England och trdffade flera
Morrislag och vi fick vara med och dansa.
Jag tog pA mig skorna och Jackan. Pe byrAn lAg breven
som jag skrev kv511en innan. Best att skicka iv6g dom nu.
Pe fjEirde vAningen m6tte jag brevbdraren. Han var pA veig
upp til1 min vAning. H6rde hur han stoppade brev i brevlAdorna. Tittade pe mina brev i handen och undrade om
jag n6gonsin skulle fA svar ?
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