ME_AMORRISWIDOW?
1985 var Earlsdon Morris Men i Stockholm och visade upp sin "processional Morris" bl. a i Kungsan. Flera
av oss var diir och beskidade dem och tog fOrstis kontakt efter forestdllningen. Efter ett tag befann vi oss
itandes och drickandes nigot tillsammans med dem pi Sju Sekel. Trevliga, nigot iildre miin! Pldtsligt vander sig en av dem till mig och siger; "Well, how do you like being a morris widow?" "I'm not a morris widow", siiger jag stolt,"I'm a morris dancer!" Earlsdon hdjer litet pi pgonbrynen, tar en klunk folkoloch
siiger lugnt: "You can't be. There's no such thing as a female morris dancer."

Det htir har jag nu ltirt mig leva med i de fem iir som jag dansat
och det tir svirt ibland. Har man ett
frirflutet som ilsken feminist, aktiv i kvinnogrupper, som dessutom -i jobbet stiindigt blir pimind om att killar och tjejer verkligen lever i olika viirldar
6t
- d6 kiinns det som ett markligt svek att pi fritiden iigna sig
att dansa en exklusiv mansdans. I borjan var ocksi min reaktion: usch si reaktioniirt och segregerat
synd
att det tir sd ROLIGT!
jag
ju
gdr
Men i takt med iiren inser
att konflikten inte
att lcisa. Det iir svirt att 6ndra historia och tradition, speciellt ntir det inte iir det egna landets! Vill jag dansa traditionell morris iir det bara att konstatera: det
AR en mansdans! Sedan finns det ju kvinnliga morrislag fcirstis. De som hiller sig nigot sd ntirtill traditionen dansar de betydligt yngre "garland dances" t ex. Men har man sett bra manslag si upplever man dessa
danser som stivliga och temperamentslosa. Si finns det lag typ England's Glory som g0r nyskrivna danser,
och det iir mycket roligare att se.
Det skall bli extra spiinnande nu i sommar dA vi skall mtita MIXADE engelska lag och se hur de fdr htller
sig till konflikt och tradition.
Sedan jag

b0rjat f0rlika mig med traditionen blir jag inte liingre sa provocerad ntir jag i England mciter
it det hela: jag vet ju iindi vad jag 6r och inte ir det en morris-

kommentarer typ Earlsdons utan kan skratta

iinka!
Fast visst iir det litet trakigt ibland: ntir morris lag vi beskidat har bett Janne dansa med, men aldrig mig.
Niir vi motte Adderbury Village Morris Men som skrattade ut mig fdrst och vitsade sedan: 'NO, we don't
but we do like WOMEN! HE HE!" (fast sedan var de jtitte trevliga)
approve of women dancing morris
Niir Bristol Morris Men's fool i all- fcir trolighet viskade till mig: "Isn't it rather boring for you, going
around with the men, watching morris?"
Det finns dtiremot en annan sak jag undrar 6ver. Hur har sjtilva traditionen egentligen formats? Hur
kommer det sig att kvinnorna ltimnats utanfOr nigra si fundamentalt "kvinnliga" omriden som iterfcidsel,
fortplantning, liv? Vi har frin olika kulturer
- och dven frin England - liirt oss om modergudinnor och
fruktbarhetsriter diir MANNEN ofta ar de utesttingda. Ar det mrijligt att hela morristraditionen iir ett missforstind? Det kanske iir en lek i Shakespeares anda: kvinnor utkliidda till miin? Overdrivna mtin, med pinnarna som groteska attribut? Detta kanske iir en adekvat forskninguppgift fdr nigon? (Mig? Fram med an-

slagen!!)

ANN

Mra Grondoddu used to dorre
bh-e morris in fs gouth. Used

bo leop obout

hot emerods

like'e'od red
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tellme moft
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KOMMENTARER TILL ETT 25. Ans runrLEUM
uv Rickard
Genom Fred Giltroy-Taylor i Bristol M.orris Men blev vi, Lennart A &;ag, bjudna till Derby MM 25irsjubileum, som firades med en "Weekend of dance" 19 - 2l juli; 1985.
Vi anlinde till Derby pi fredagkviillen. Tillsammans med ungefiir I50 andra galna morrisister rullade vi ut
'vira liggunderlag, purnpade upp'luftmadrasser och fyllde vira tankards,.Detta skedde i-gymnastiksalen i
Ecclesbourne School i Duffield, alldeles utanfcir Derby.
Morrismoten har sin speciella ritual och efter virt deltagande i Cambridge Ring Meetine 1984 (se Lennart
A "the Dream") och Derby bcirjar vi fi grepp om monstret.

Pi

fredagkvdllen:

I
2
3
4

man triiffas och sdger halloo eller ndgot liknande : incheckning
man frdgar: Var 5r baren?
man gir dit och fyller sin tankard, tommer den och fyller den pi nytt
man lamnar baren, smipratar, tar fram instrument och dansar.

Fas

I

och 2 g1rs bara en ging, fas 3 och 4 upprepas tam[gen ofta.

Pi

l6rdag morgon, fram

-*

Gemensam frukost

till c:a

10.30:

Information om turerna, vilka lag som iker till sammans, varthdn, tider mm

L6rdag c:a 10.30

-

16.00:

pubar i omgivningen diir det dansasoch drickes 01.
diir alla lag triiffas och dansar

Bescik av 5-6
- Nigon
form av massupptriidande,
-

Lordag c:a 16.00

-

-

18.00:

Vila, tvagning och byte av kliider om man inte iir engelsman.

Lordag kvdll:

-

Festmiddag med massor av mer eller mindre trevliga tal, nigon sjunger en shanty, man skilar enligt
given ordning, se menyn! Maten iir iitbar, massor med 6l och den iir alltid drickbar!
Morrisserande, eventuellt offentligt.

S6ndag fm:

frukost, ofta en nigot diimpad sttimning

och stillsam
- Tyst
Nigon form av workshoP
- Folk ser civer sina skador, trasiga knogar och strtickta vadmuskler tir inte alltfdr ovanliga i siidana
- hiir sammanhang, fOr att inte tala om huvudviirk och dylika baksmtilleliknande symptom.
Sondag middag

-

Massdans pd en offentlig plats inne

i staden

Sondag em

-

LAfi lunch, uPPbrott.
Byte av adresser mm.

Avfiird
vrsrtrrc dluss
lo bllp yrRcogrua tha drDclrsr blE ts l
H,.! drecdEtLtu ol ttr. klt of .11 th. sld.t
rbo ,lIL bGr!$antad
oEr ti. y.€L.adEI@l
GEcrrhola)
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FREDAGKvAT,T,

I DERBY

Baren hittades snabbt, diir serverades ntgot som kallades Tiger. Si sant s6. Det ktlnns underbart niir folk
dyker pA en och sdger: "Hej, vi triiffades i fjol i Cambridge, hur mis?" fast pi engelska. Peter, som vi dansade med i Cambrige MM dansade nu f6r sitt hemlag, Stafford MM. Lionel Bacon var i 6r kladd i Winchester MMs driikt, i fjol var det Cambridge MM. Lionel Bacon iir mihiinda den person, som nast Cecil Sharp
har betytt mest fdr oss moderna morrisdansare, Sharp riiddade antagligen morrisdansen med sitt arbete i
seklets borjan, Bacons svarta bok iir BIBELN! Vidare triiffade vi Mike Garland, som zir Morris Rings Bagman, och en av Mats fclrsta kontakter niir det giillde morris till Sverige.
Det hiir med att koppla av och lyssna i lugn och ro pi musiken kan man i pricip ta och glomma. Inte ens
niir The Reverend Kenneth Loveless spelade pi Kimbers concertina var folk tysta. Anda chansen att fA tyst
pi 150 morrisdansare och morrismusiker Ar att ta med Lennart A och be om nigra l6tar pA nyckelharpa! Di
vart det tyst ! Det vill siiga: Populasen lyssnade under andiiktig tystnad pi Andakten, Bitsman Diick, . . . samt
ett litet morrispotpuri. Tala om succe!!!
Just Lennarts nyckelharpa fick Lionel Bacon att bokstavligen springa efter sin kamera i Cambrige.
Jag gick och la mig ganska tidigt, redan vid 2 tiden. Strax efter smog en dansare in. Han var fullt utrustad
med bjtillror och slika ting. Inte en bj?illra hcirdes. Tyviirr kan man inte siiga detsamma om hans f? =&Vo
visslande!

LORDAG MORGON I DERBY
Stilla frukost. Dtirefter fdrberedelser for Saturdays tour. Vi hamnade i tur E tillsammans med viirdlaget
Derby och ett sent anmtilt lag, som heter Mickelbarrow. Vi blev i detta sammanhang laget "Odds & Socks",
utciver EKEN var det Fred frin Bristol, nigra dansare frin Dolphin MM samt en dansare och en musiker

frin

Winchester.

LORDAG C:A 10.30 - 16.00

I viig med bussen till pubar enligt bilaga "Tour E"
Vir repertoar var Bampton, Adderbury, Headington

samt Jockey to the Fair. Dessutom dansade Fred nigra solodanser, vilket han inte borde ha gjort. Varje solodans lockade fram regnet. Nija, pubarna i Derbyshire har ol och i pubarna regnar det inte! Vi, Lennart och jag, dansade alltid som tredje corner i Jockey, vir
variant av det andra koruset var annorlunda fast biittre! Den, som har hOrt Mickelbarrows singing rounds i
Adderbury, inser att det inte handlar om kvalificerad kcirsing n6r man sjunger i Morris, dock har Bristol
MM en egen variant av Valentine frin Ascot, som visar att det gar att blanda sing och dans!
I bussen var det alltid nigon musiker som stod for underhillningen. En riktig hdjdare var Mickelbarrows
musiker, som framforde "The village PIMP" till eget accompangemang pi melodeon.

LORDAG c:A 16.00 - 18.00
Lennart och jag 6r inte engelsmiin!
LORDAG KVALL

Si var det dukat till festm6ltid! och si vart det. Det iir inte alltid sidan mat tillhandahilles i skolbespisningen. Ett lika ofcirglcimligt som underbart minne var presentationen av lagen. Denna gjordes av Tony
Lloyd, som hdll ett kort anforande om varje deltagande lag. Aktuellt lag fick std upp under sjiilva presentationen. Det jubel, som m6tte EKEN var enormt. Jag har aldrig upplevt n6got liknande, varken forr eller senare. Det var stora klumpar i halsen och snudd pi tirar i 6gonen. Det blir alltmer uppenbart fdr mig att vi,
EKEN, inte behciver vara blyga. Morrisen i England uppskattar morrisister utanfdr samviildet mer 6n vi kan
ana! Ndviil. Vi hann iita, dricka, skila, lyssna p6 tal och allehanda underhillning av musikalisk art som Old
Rev spelande pi Kimbers concertina, Lennart o harpan mm. Det biista med talen iir att middagen tar l6ng
tid, man hinner dricka mycket 61.
Mitt emot Lennart och mig satt Long Man MM frin Eastbourne. Apropi det hiir med kontakter och
dylikt.
Efter maten bidde det morrisdans tills det man var trott och lade sig!
SONDAG FM
Vissa scindagsfrukostar intages under stdrre tystnad och rohet 6n andra.
Det anordnades en workshop i Sherbourne morris. Grundsteget i t.ex. Bampton tir ett, tv6, tre hopp. I
Sherbourne 5r det ett, hopp, tvi, tre. Det l6ter inte si svirt, men lir mycket svirt. Atminstone denna s6n-

dagsfdrmiddag.
Det hiir med skador! Det vickte en viss berittigad munterhet ndr jag benimnde killarna frin Wheatlys
siitt att ta sig fram som "Weakly processional" ! Den viirst drabbade var en ung kille, som spelade fotboll i
ett lag utanfcir Oxford. Spela fotboll utan uppvdrming iir otiinkbart men att dansa morris... Killen var f<irresten riktigt allmtinbildad och visste en hel del om Sverige, t.ex. att Bosse Larsson i MFF var en av v6ra b6sta fotbollsspelare. En annan kille i Weatley hade druckit lager pi min hemma pub, William Shakespear i

Hollviken!
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SONDAG MIDDAG
Sondagens massuppvisning i Derbycentrum gick av stapeln utan v6r medverkan, vi var mer tin ndjda med
fttt. Dessutom brir det i sidana sammanhangvara samtrtinade lag som dansar. Ntir man axlar
rollen som 6sk6dare fir man en annan syn p6 de danser som utf<ires och man inser att iiven i England finns

vad vi hade

det duktiga morrisdansare.

SONDAG EM
Det iir med ett visst vemod, som man gir runt och siiger"Bye, bye", "We'll meet again", "Sticks&bells forever" mm ... Vissa ser man aldrig mer, vissa ser man redan samma kvtill pi nigon folkclub.
Vi fick overnatta hos en av Derby-killarna, Richard Potter. Pi kviillen drog han iviig oss till en klubb diir
nigra andra Derby-dansare brukade spela till countrydans. Vi blev presenterade for publiken och till viir tira
spelades "Swedish wals", nAgot de hade fitt frin Eric Upton. Vi fcirviintades dansa. Det gick biittre niir det
blev riktiga countrydanser. Lennart A pi nyckelharpa iir alltid ett siikert kort!

SLUT MED DERBY

Av Richard fick vi tvi mycket viirdefulla tips
1. Camras guide for better beers!

2.

En pub, som serverade god ol!

Vi liimnade Derby pA mdndagf6rmiddag och foljde Fossy Way ner till Stow on the Wold diir vi gick in pi
puben Queens Head. De hade inga rum lediga fcir natten, si medan Lennart stack ut fdr att fixa nigot B&B
tog jag min fdrsta Donnington BB! IIII vo aer den deili!!. Niviil, Lennart var framgingsrik och niir han
kom tillbaka med positivt besked fick han sin fcirsta och jag min andra. Han liir aldrig komma i kapp! Donnington ar ett litet bryggeri, som ligger mellan Lower och Upper Swell, c:a 3 miles frin Stow. OIet serveras
pi l7 Donnington-pubar, alla mindre iin en halv hiistdag frin bryggeriet. Oltunnor drogs ut med hjtilp av
hiistar och htistarna skulle hem samma dag.
Alla veta viil att stiider vars namn slutar pi by iir grundade av danskarna! By iir det danska ordet fdr stad.
Eftersom alla vet sA behdver det inte ndmnas!

DIVERSE EPISODER, MINNEN FRAN ENGLAND 1985 MED

LENNART A OCTT MOLLY.
ov Rickard

vARLDSPREMIAR
Sodbury dansades for fOrsta gdngen morris till nyckelharpa! Lennart A spelade Balancy straw
och Bristol MM dansade. Tradition: Ascot under Wychwood. Mycket uppskattat.

I Shipping
DOCKOR

Jag fick dansa Bledingtons Young Collins tillsammans med Foresters! Enligt Lennart gjorde jag inte bort
mig. Ken Brahamns hustru stickade morrisdockor till oss, dockor som pryder sina platser i vira hattar!

DARE.IDIOT

dire frigade mig om EKEN har en dire. Javisst, sa jag. Men det iir inte jag. Jag frAgade efter
dirre, inte en idiot. Diren har fortfarande en kvarts hjiirna kvar! sade diren.
Foresters

en

DISASTER
Pd vtig

till Anglesey, dtr vi skulle

till virt

bescika Hanssons, passerade vi en liten hamnstad, Convy. Denna var fram

bescik en alldeles frirtjusande liten stad. Det gdr inte med ord beskriva vad Lennart gjorde.

Huga!!!!

UNIKT

I Bangor finns en pub diir musik understundom fram f<lres under gemytliga former. Diiremot kan landlorden inte karakteriseras som gemytlig. Efter kl. 23.00.00 fick ingen 6l drickas! Fy!
FESTIVAL
Herr A och herr K gjorde ett uppskattat framtriidandep6 Towersey! Vi fullkomligt manglade ner allt, Steve
var imponerad over virt goda handlag med vtilten pi Towerseys rugbyplan.
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Nce

fron Stockholn, Sweden
MEDVERKANDE
Eva
Ray

Leif
Kerstin
Rickard

Lennart A

Rolf och Anja
Vicky och BjOrn
Jan, Ann och Jonas
Lennart A och Titti
Mats, Annika, Erik och Staffan
Mona, Mats, Martin, Mirre och Magnus
Ron, Ulla-Britt, Charlotte och Cristoffer
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ADFDS ToRLINE
Jan Ivarson
Stralsundsgatan
122 37 ENSKEDE

o--r B Hedelius,/kh
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od. 1986-05-02

Hej Jan!

Tack fdr Din fdrfragan om eventuellt sponsorskap 1
rdsan till England.

samband

meal

Tyverr kan vl lnte dra nagon revenue av eventuella dansuppvisningar omboral I form av annonsering. Du kommer att
resa med en fullbokad bat.
Ner Du kommer ombord si fdreslir jag att Du kontaktar fartygets chefslntentlent. Det Er han som b5r ansvaret f6r
all underhallning onbord och det 5r n6jllgt att Du kan
o!:dna en trevlig aktivl"tet under resan. IIer pa "1andbacken" kan vi inte lova Dig nigot I f6rva9.
Med venlig
DFDS TOR

h5lsning
LINE AB

WW{r*
Cc:

Kenneth Molin
Evert lrlann

Marl address
DFDS TOR LINE
Box 8895

s-402 72 GOTEBoRcisweden
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Otfice address
Skandiahamnen
G6teborg

Telephone
Nat. 031 -54 03 00
Postgiro 44 41 0O-2
Bankgiro 561-7386

Telex
21 724 TOBPAXT S

ENGLAND

1986

Pi v&r forsta Englandsturne' 1986 skrev vi dagbok. Vi liit en rcid och svart anteckningsbok cirkulera mellan
bilarna och var och en skrev efter eget huvud. Detta 6r ett fdrsok till sammandrag av det viktigaste
och
roligaste

-

ur dagboken.

-

27/6 (Yicki)

Blatt. Blatt. Blitt ovanfdr. Bl6tt under. Rummel, rummel, svagt murmel, skak, skak, vibrationer underfotsulorna. Vind i ansiktet, salt pi ldpparna. Choklad i munnen, sol i dgonen. Svalt, lagom varmt. TJOHO!!
Vir turne' har b6rjat! Vi Eir ombord pi Tor Britannia(....)
Vi samlades alla i the Mermaid Lounge. Janne delade ut lappar om de morristraditioner och dito lag som
vi forhoppningsvis kommer atl trdffa pi och Mats delade ut de nya vackra knapparna med "English Tour"
p6.

Vi trivdes, trots ljudvolymen, barnen dansade pi dansgolvet och Olen flcit liiskande ner i torra strupar. Vi
trivdes litet mer. En frin Tor Lines trivselpersonal startade en musikfrdgetavling. Vi deltog sd gott vi kunde.
Rickard var nog en av de btista, hoppas han vinner...men det gor han nog inte f6r han svarade "rumba" pi
det vi tyckte ldt som tango...fast det ingir nog inte 6l i priset, si det spelar ingen roll.
2816 (Bjtirn)

Det iir forifarande viildigt blatt. Vi sitter pi Lido dicket diir det just varit morristrining. Vi har iitit frukost
frir 80 kr och iir avundsjuka pi Titti och Lennart som fick gratis frukost efter att ha vunnit musikfrigettivlingen. Aven Rickard, Janne och Ann hade svarat ratt pa musikfrigorna (det VAR rumba, inte tango) men
hade gissat fel pi summan av frigeledarens och gitarristens skonummer (bida hade fcirstis 42). Lennart,
Lennart, Rickard, Janne och Ray deltog sedan i talangjakten sisom "Eken Morris (Dancers) Dragspelsorkester". Fredagskviillen avslutades med cil, karameller och drinkar pi golvet utanf0r damtoaletten.
(av Lennart)
Det ktindes viildigt tungt att triina Morris pi soldiicket. Hur skall man orka en hel vecka? Det var betydligt
liittare under uppvisningen i baren. Man kanske orkar en vecka i alla fall.

Ju niirmare cilen desto enklare att dansa, miste vara en sjtilvklar slutsats av ovanstiende. Kort om motivet
resa till England: att bekrafta eller fcirkasta pistAendet att det iiven i England dansas en fdrh6llan-

till denna

devis acceptabel morris!

29/6 (Annikz)
Si ringlar alla v6ra bilar ut pi kajen i Parkstone. Denna gdng ville passkontrollen ha v6ra pass och vi fick till
och med en sttimpel. Sakta borjar vi vir fiird pi vtinster sida av vtigen. Mot LONDON gdr fiirden, och tre
pubar pi scidra sidan av Themsen.(.....)
Den fdrsta puben var jtittemysig; The Anchor. Ratt snart dyker Adrian frin ALBION MORRIS upp. De
sista bilarna kommer till slut och vi bclrjar byta om. Detgcir man biist i eller vid bilen. En rolig syn ntir alla
bdrjar rota i sina kassar och viiskor. Kl?ider av och kliider pi. Diir stir l3 nervcisa (!?) morrisdansare och tvi
musiker. Janne fir konferera med Adrian och vi bestiimmer vilka som skall dansa vad. Albion Morris Men
tir 6 st och tre musiker (concertina, trumma och gitarr). De kdr i ging med "Beaux of London City".
Oj,oj,oj,oj ! ! ! Vilken dans och vilken show och vilken energi och vilken fart....cigonen hOll pi att ramla ur
de flesta. Sedan tog John Watcham till orda och showen fortsatte. Efter tvi danser var det sd vir tur. Det
gick jtittefint och vi fick mycket applider.
Niista pub hette Founders' Arms, en ny pub, ocksi vid Themsen. Den stora upplevelsen ddr var nog Albions version av "Upton-upon-Severn". I mcirkret traskade vi sedan i vaig till den tredje puben, the George
Inn, en viildigt gammal pub med stor gird. Aven hiir turades vi om att dansa.
Adrian och Yvonne skulle lotsa alla bilar genom city och mot Chingford. Att inte nAgon kom bort var en
jatrebedrift. vi fick sova i tvt stora kyrksalar.
29/6 (Mats)
Sjiilv sov jag inget vidare pi natten. Fcir minga intryck mAste bearbetas och hamna pA riitt stiille i hjiirnan
fdr slutfdrvaring. Albions bagman Martin Long hade skaffat lite frukostmat, si under inverkan av tigg, the
och menklst engelskt vitt brcld bdrjade vi kvickna till. Morgonen var lite sval, vilket verkade lovande eftersom vi skulle gclra en icke fOraktlig bilresa till andra iinden av London. Thorpe Leisure Park hette stiillet dar
vi skulle upptrdda. (..,.)
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Vad var di Thorpe Park? Jo, ett gigantiskt n6jesfiilt a'la Sommarland, vilket siikert hade varit kul for
barnen om antalet besokare varit en halv miljon fiirre och temperaturen 15 grader liigre. Det hade niimligen
blivit tryckande varmt. Jag sprang i desperation ivtig f6r att f0rsoka inhandla nigot som kunde iterstiilla
viitskebalansen hos 28 svettiga svenskar. KOer Overallt utom till en ltiskautomat, som jag lyckades t6mma pi
4 burkar. Sedan var mynten slut.
Den fdrsta uppvisningen 1.30 gick hyfsat. Premiiir fdr v6rt svenska program, dtir Roflfe, Lennart, Leif,
Anja och Titti gjorde jattefint ifrin sig. Titti och Anja i sina varma svenska folkdriikter! Niista uppvisning,
iinnu hetare i solen. Jag tiinkte stilla fdr mig sjtilv: nu tuppar nog en av oss av! Men det sade jag inte till n6gon, fcir jag ville inte bidra till nigon panikktinsla.(....)
Vi kom hem igen efter ett par timmars korning i vtirmen. Vtil hemma i Chingford stoppade vi huvudena
under kallvattenkranen. Kallt och ljuvligt dven om det kiindes som om huvudet krympte nigra centimeter.
Pi kviillen var vi inbjudna till Albion Morris stampub "Warren Wood", i kanten av den underbara Epping
Forest. Danslusten var vtil inte pi topp efterdagens bastu-morris, men ntir det krdp fram att Adrian satt upp
affischer pi puben om Eken Morris sii kunde vi ju inte backa ur. Pi puben btirjade livsandarna iterviinda.
6LSf t 6let som borde fi varje svensk bryggmiistare att bdrja studera DN:s plats annonser eller itminstone
skicka sig sjiilv pi ut bildning tilt ett av de hundratals smi bryggerier som finns runt om i England. Olet dar
man ersatt kolsyra med smak. Olet som inte protesterar mot att bli nedtryckt genom strupen med en jiitteklunk. Denna kviill hade faktiskt cilen en nyckelroll. Det liksom bar upp oss igen och gjorde att vi kunde genomfdra en uppvisning som jag tror var mer intensiv och energirik iin nigon varit tidigare. Det som gick fdrlorat i precision vann vi i publikkontakt och jiivlar-anamma i stegningen. Det var precis si vanvettigt som
bara morris kan vara! Ray skrek som besatt i"Lads-a-bunchum", Ron fick damerna i publiken att rodna
niir han presentarade danserna, Rickard lyckades tr6sta en liten gritande unge, pubens landlord kom ut frin
kciket med en handduk i vardera handen och ville vara med. Det var en sidan f6restiillning dtir ingenting var
omojligt. Publiken, som bestod av ett tjugotal "normala" pubkunder ropade pi extranummer och lade
sammanlagt l3 pund i burken. Dessutom gick nigon halv-anonym figur i bl6 troja in och betalade vir f0rtaring (mackor, korv och pommes frites) i sttillet for Albion Morris, som hade gjort upp om betalningen. Och
som kronan pi verket kom landlorden ut och lade betalningen (15 pund) i vir burk.
Efter avslutad uppvisning var det alltsa Ute kiik, mera ol, tacktal och Overliimnande av vir vimpel till Albion, som i kvtill enbart var representerade av tre dansare. Viil hemma igen i sondagsskolan ekade Rays garv
i korridorerna. Jag var fdr trdtt for att orka ta reda p6 vad han skrattade 6t ....
(Anmiirkning: Pi lclrdagskvZillen hade vi fitt ihop 80 pund i burkarna, vilket var nytt rekord fOr Albion
pund fdr Thorpe Park
Morris. Vi delade beloppet lika och tillsammans med sondagens inkomster
- iven 80
si blev det lite tillskott i resekassan. )

-

30/6 (Ron)

Alla k6nde av sdndagens intensiva happening dd det kom in en gubbe 8.30 och ville att vir sovlokal utrymdes till 9.00!!
Resan till Eastbourne gick utan nigra st6rre problem.(....) 17.30 kom vi

till Silver Ford Hotel. Alla ville
duscha men som vanligt fick man ncija sig med "bad pi engelskt vis", ddr varmvattnet tog slut efter en
stund och nigra fick bada kallt. 19.30 kom en person frin Long Man Morris och di kdrde vi i konvoj till
Lewes, diir vi it riktig fish 'n' chips och avslutade kvdllen pi folkklubben Brewer's Arms. Vi dansade och
spelade svenskt infdr en mycket tacksam publik. Klockan var Over tolv di vi krtip ner i vira skdna hotellsiingar.

l/7

(fortfarande Ron)

Vi vaknade till strilande sol igen. 11.30 mdtte vi Long Man Morris och tigade till centrum, diir vi upptriidde
tvi ginger med avbrott fdr lunch. Vi 6t en typisk engelsk "ploughman's lunch" pi puben.
Jag tycker vi dansar btittre och biittre och insamlingen bara 6kar. Folk blir si glada di "morrisminnen"
kommer och minga springer faktiskt efter insamlingsburken f6r att liigga en slant. Efter lunch tigar vi ivtig
igen till the seafront, fOr att upptrtida i mycket varm sol framfcir lika varma pensiontirer.
Tillbaka till hotellet fdr att friischa upp oss. Pi kviillen begav vi oss till Long Mans hemma pub, the Sussex Ox, som lig i niirheten av den mystiska "long man", en figur utristad pi kalkbergets sluttning. Ntir dansen var slut drog vi in i puben och avslutade kviillen med ivrigt spel och sing. Under kvtillen talade Janne om
att dagens insamling gav civer 40 pund. Inte daligt va!!
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2/7 (Mona)
Aven i dag iir det fint viider. Frukost 9.00. Den bestod av mj6lk och flingor, the, brcid, korv, vita bcinor,
osv, osv. Precis proppmiitta valde vi att rulla ner pi stranden en stund tillsammans med Ulla Britt + barn.
Mats och Ron ringde runt till olika Opel-verksttider di vir bil gitt sOnder. Alla andra valde att ge sig i v[g
redan p6 fdrmiddagen. Efter det uppfriskande badet si gav vi oss i viig pi en hoppande och skuttande fiird
bort mot Brighton.(....)
Pi kviillen anliinde vi till kajen i Wareham utanfdr Bournemouth. Dtir dansade vi omgivna av pubar till
sammans med Bourne Bumpers, ett damlag, som tillsammans med Bourne River Morris Men iir vira viirdar
htir. Kviillen fortsatte sedan vid puben Silent Woman och till sist hetsade vi vidare till the Cock and Bottle.
Pi viig dit lyckades jag med konststycket att leda i vdg en hel kolonn engelsmdn rtitt ut i skogen utan att n6gon reagerade. Cock and Bottle var en liten pub utan gird, si vi dansade pi gatan bilarna fick viinta. Vi avslutade med musik och sdng inne pi puben och for vid 23.30 hem med vira respektive vtirdar.

3/7 (Mats H)
Natten hos vira vtirdfamiljer fdrlOpte olika intensivt beroende pi var vi hamnade. Sjilva hade vi en skOn
natt hos Brian och Sylvia Bisp med lite snack fcirst och mycket sova sen. Ray och Eva och Leif hade en betydligt intensivare upplevelse hos en man vid namn Dick. Diir var det full fart till 04.00 och upp igen 8.00
och frukosr med 7 starka rtl (Dick). Sen var dom ute med segelbit hela ganget och hcill pi att kapsejsa. Ray,
som stir fcir dessa fakta, var klart tagen och mycket stillsam ndr kviillen kom. En apelsin-juice fick ricka,
tyckte han. Ovriga iignade dagen 6t shopping, bad och utflykter.
Vi samlades sedan 20.00 pi Bournemouth Pier tillsammans med Bourne River Morris Men. Si satte dansen iging. Bourne River slog oerhdrt kraftfullt och inspirerat med sina kiippar och Eken avverkade en del av

inpi lagens dans och en del av den
stora publiken kunde nog inte lata bli att stirra pi dessa vildbasare i stiillet. Det var om<ijligt att fi stopp pd
dem. Svensk folkdans blev det ocks6, bl.a den alltid lika populiira Oxdansen. Si snabbt iviig till kviillens
pub som 169 i ett elegant omride At Poole-hillet till, The Inn in the Park. Pi bilparkeringen vidtog en intensiv dansuppvisning, iiven hiir med exotisk svensk dans pi programmet och med nyckelharpor till "Highland
Mary", nigot som alltid vdcker stort intresse. Siin i puben i en sirskild avdelning fcir en halvtimmes sAng
och musik. Mera nyckelharpa, mycket dragspel och ett bejublat singnummer av Vicki. Bourne River fdr sin
vimpel och ett tack for tvi fina dagar, och si 6ker vi hem fdr en natt till hos vAra vlirdfamiljer. Olet denna
kviill hette Wadworth's 6X och var inte dumt alls."It adds atraditional flavour to the West Country scene" !
sina pangnummer. Jonas och Magnus gjorde en intensiv uppvisning ttitt

4/7 (Titti och Lennart)
Anja och Roffe kom forbi och hiimtade oss, eftersom vi har bott hos olika familjer. Vi fOrberedde oss p6 en
dag i bilen. Resan gick forst till Stonehenge. Pi parkeringen syntes det att det var en sevdrdhet vi kommit
till. De utlandsregistrerade bilarna stod tatt. Vi gick runt ringen av resta stenar och tog som alla andra en
massa kort. Pi vtig diirifrin motte vi flera av de andra billasterna med morris vikingar. (....)
Mot Cheltenham och Rolys hem. Rolys hus var nigot ovanligt, inrett med bignande hyllor, diverse musik
instrument, spindelvtiv, saknade f6nsterrutor, och allt om<ijligt annat. Efter en kort samling fcirsvann en del
ut pi sta'n for att 6ta, medan vi andra tog en promenad fdr att hilla oss vakna. Samlingen ftlr kviillen var pi
puben The Full Moon. Vi var de forsta i en ganska kal lokal som snart fylldes av morrisdansare, medlemmar
frin England's Glory och Pebworth Morris Men. Kvtillen slutade ca23.00 och alla fOrsvann 6t olika hall. Vi
tkte hem till Stuart och Wendy och deras underbara hus i Appley. Vi drack the och it kex och ost innan vi
stop

i sang.

5/7 (Rolf och Anja)
Lennart och Titti blev vtickta av Cassidy, som iir en trebent snarkande katt! 9.30 var det samling i Tewkesbury for uppvisningar pi tre stiillen fdre lunch. Lunchen var pi Gupshill Manor och dtirefter uppvisning
igen. Innan Iunch hade alla rusat efter tankards i antikvitetsaffdrerna. Diirefter 6kte vi till Elmbridge Junior
School, fcir att mitt bland alla lotterier, fiskdammar, basarer etc. gora tvi uppvisningar tillsammans medEngland's Glory. Vid det laget b0rjade de flesta svenskar se som vandrande lik. Antalet sdmntimmar hittills
iir ganska lattraknade, om nu ndgon orkar riikna. Under avslutningsdansen bcirjade stora regndroppar falla,
si alla utom de som dansade just di sprang in under tak med en viildig fart. (....)
Vi fick en liitt middag hemma innan vi 6kte till Pebworth Village Hall. Efter att ha startat sent och suttit
bakom ett sakta rullande (?) karnevalstig genom Tewkesbury si kom vi iintligen fram en timme efter utsatt
rid.

57

6/7 (Kerstin och Ann)
Sdndag, iintligen en dag di man kan fA sova hyfsat liinge! Kviillen innan blev mycket sen. Vi var pi ceilidh i
Pebworth Village Hall, med massor av dans, mat och dricka.(....)
Det var en underbar stiimning i lokalen. Si gott som alla var uppe och dansade. De som inte gjorde det
stod ute pi trappan f6r att fi litet svalka. Det var fruktansvtirt varmt och svettigt pi dansgolvet. Den efterliingtade vilan fick jag f0rst ntir England's Glory visade upp nigra danser. Aven Pebworth Morris bidrog.
Det var fOrsta gdngen vi sig dem. Vilken rytm! Det var en hiirlig.schvung i deras danser och jag njcit i fulla
drag av att se dem. Och vilken mat sen! Vilka miingder! Brdd, sm0r, ost, kex, sallader, pajer, mm. Blev si
matt att jag knappt fick ner jordgubbarna till dessert. MUMS!
Sen var det dags for oss att visa vad vi gir fOr. Vi bestiimde oss frir "Rose Tree" och "Thame Centre".
Den fcirsta gick riitt hyfsat, medan "Thame Centre" rent dansmlissigt blev snudd p6 en katastrof. Fast
showmtissigt blev den en succe'. Ray hade kliimt in sig pi en plats, och nigon hade hiingt pi honom

L-skYlten

(

:

learning).

rtitt bra. Men sen brakade helvetet ltist. Annika sig ut som om hon fick skrtimselhicka
ntir hon v?inde sig i choruset och stod ansikte mot ansikte med Ray. I alla fall kom hon av sig. Pldtsligt var
det dags fcir "whole hey". Ray hade ingen aning om vart han skulle ta viigen. Han var hela tiden pi fel plats.
Leffe var snabbt framme och pucklade pi honom. Alla i lokalen skrattade, och stiimningen blev om m<ijligt
iinnu hdgre.
Direkt efter6t var det dax fcir svenska danser.Det blev mer uppskattat denna ging tin n6gonsin tidigare
under turne'n.
SA smdningom
men sent
- The
- var det dags fcir uppbrott. Vi bor hos Charles Fleming i Bretforton, bara ett
kvarter frin puben
Fleece. Vid puben finns en lada och det 2ir dtir Pebworth trtinar pi fredags kviillarna. Klockan hann nog bli halv tre innan vi kom i siing. The, whisky och prat hindrade oss frin att ktinna hur
Dansen bdrjade

trotta vi var.

Scindagen bcirjade vi med en engelsk dunderfrukost och Charles sprang kring som en hustomte och passade upp oss.(....)
I viig till The Mason's Arms i Pebworth 10.30. Dtir iterfann vi bide England's Glort och Pebworth, ncidtorftigt vakna. De drog iging pi grasmattan utanfor puben. Pebworth dansade bl.a "The windmill", som

de sjiilva satt ihop, och en "stick-and-hankie dance", "Fanny Frail", som minga av oss blev fcirtjusta i.
Sjtilva rev vi av niigra standardnummer och jiivlar vad det kiindes i benen!!! FOr fcirsta gingen i veckan
smartar det ordentligt i mina vader. Vidare till The Fleece, en gammal fin pub med enorm griismatta, stor lada med ett 30-tal cilsorter i tunnor (bl.a HANSON'S Bitter!) och mycket folk. Hiir dok plotsligt Pete Grassby frin Earlsdon Morris Men upp, med pifigelfjtider och allt. Han och hans bil fdljde sedan med oss hela
dagen.

Med Pebworth dansade ocksi Jill fr6n Nya Zeeland. Hon hade dansat i ett mixed team dtir och fick faktiskt dansa med killarna hiir ibland. Vi 6t en god ploughman's pd grasmattan och trivdes. Niir alla var matta
(och slcia!) ikte vi vidare mot Broadway. Denna dansning vet jag (Ann) inte ett dugg om eftersom Jonas behagade somna i bilen och jag blev kvar med honom. Htir kommer reporter Kerstin: Ja, vad htinde diir?
Broadway var nerlusat med turister, till och med ndgra svenskar, och det samlades snabbt en stor skara
mtinniskor som ville se vir dans. Efter dansandetbeslcit vi att raskt ta foton pi ALLA dansarna. Vi var alltsi
tre team som samlades ute pi griiset och jag trodde att jag skulle fi sti dtir pi knii hela eftermiddagen, f6r
ALLA skulle pl6ta! Sedan 6kte vi till Chipping Campden, 6ven det en by nedlusad med turister. Hiir dansade vi tvi danser per team utanfclr Kings Arms Hotel. Packade si in oss i bilarna och styrde kosan mot
Stratford-on-Avon. Dtir valde vi att dansa si centalt vi kunde, ntira The Swan Theatre. Nu var vi alla rlitt
trcitta och gjorde en hel del fel. Jonas och Staffan busade runt med tre stycken "fools", Leffe, Pete G och
Pebworths fool. Dessutom hade Pebworth sin 6sna med, som verkligen var med pi noterna och jagade alla
dirarna under barnens hejarop.
Sista anhalten var The Four Alls i Welford-on-Avon, dit vi kom runt 19.00. Vi 6t och drack litet; diireftertog vi n6gra gruppkort pi oss i Eken. Nu var alla glada, m6tta och avslappnade och dansade sedan mest ftir
ndjes skull, inte si mycket for den fitaliga publiken. Till Mats fasa fdrscikte vi oss pi den h0ftvickande
rockversionen av "Thame Centre" i slutet. Personligen blev jag (Ann) mycket grym pi min iikta hiilft som
jag har en bl6 knoge som fciljd! (AAJ!!)
inte kan vicka pi hcifterna samtidigt som han sl6r med pinnar
Pete G tog fram sin hammered dulcimer, Roly och andra spelade assorted squeezeboxos och barnen jagade varandra med tistlar och ho. Vi dansade England's Glorys avslutningsdans och Morris Off och diirefter
Aven
oss: Vicki och Bjorn drar till Wales tidigt i morgon bitti, Mona mciter
vidtog adj
dit hon sjutsas av Rickard och Lennart, som skall till Nottingham. Ron
resten av familjen
Ray hem till Ipswich. Janne, Jonas, Leffe, Eva och undertecknade skall
med familj iker till
pper Quinton i ntirheten. De ovriga 96r nedslag hiir och diir i Storbritannien.
bo en vecka i den lilla
Alla fdr 30 pund frin vtr
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Stor kramceremoni utbrot. Jag trodde kanske att vi under denna resa skulle ha litet tid att prata med och
uppleva saker tillsammans i ganget ocks6, men det har varit alldeles f<ir hektiskt och vi har ju ocksi bott pi
skilda stiillen. Men vi har ju i alla fall gemensamma minnen att ta hem. V6ra ungar har varit fantastiska, tycker jag, speciellt de nigot iildre. De har haft ett otroligt tilamod med vira yngre knallhattar, vilket jag som
forlilder till en "knallhatt" uppskattar mycket. Niviil, innan alla brtit upp hann vi ge Pebworth och England's Glory vimplar
- och Janne tackade dem frin alla Eken Morris MEN, vilka de nu iir ??? Vi lovade att
kontaktas och trdffas till hriger och viinster, innan vi kom ivdg frin puben.
Aven denna kvtill frirdrrijdes siinggiendet av whisky och prat omdet ena och tjugofemte.men vad6.*.det
finns andra vdrden i livet iin att sova! Ovanfor bardisken pi The Four Alls satt f6ljande tiinkviirda sentens
som passar utmtirkt in p6 mitt nuvarande state of mind:

"When all this is over:
am going to have a nervous breakdown.
have worked for it.
have earned it.
am entitled to it and
am bloody well going to have it."
Om man byter ut "nervous breakdown" mot
kropp och mitt huvud kiinner just nu.

I
I
I
I
I

"fit of extreme tiredness" si uttrycker det vtil vad min

1El7 (Ray, Leif och Eva)
Klockan 9.15 kom vi till Harwich. Diir triiffade vi pi en mycket solig och glad Ray. Strax d6refter kom
Mona o.Co., s6 fick vi syn pi Molly, som inneholl Rickard och Lennart. Cirka 15 minuter senare befann sig
hela siillskapet pi plats och vi kunde checka in och k6ra ombord.
Viil ombord var det raka spiret till baren. De flesta tyckte det var kul att ses igen och alla pratade i mun pd
varandra (mest Rickard och Ray!). Vi gick till diskoteket och spelade musik och drack 0l i flera timmar.
(Efter ca l0 minuter var vi alldeles ensamma diir).
Efter middagen hittade vi till baren. Janne hade gitt ner fdr att ltigga sitt barn, men hdr och hiipna, det
var hans barn som lade honom. Vi sig honom inte fcirrtin vid frukosten. Men Ann hade roligt Anda. Samma
sak hiinde Mats H.
Natten var ling och varm, ca 30 grader pA ekonomi diick. Frukost kl 8.00 och bara 4 timmar kvar till Gciteborg. Sedan en l6ng och trottsam resa upp till Stockholm.
Har vi haft en rolig semester? Det ixbara att liisa detta och bedcima sjiilva.

Vi

ses och hors ntista Englandsresa!

tS'#ra

$$+

T*

4et
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RAPPORT FRAN MORRISMISSIONEN
Jag har pi olika siitt under 6rens lopp litet blygsamt fcirs6kt sippra in begreppet "morris" i medvetandet hos
Itirare och elever pt min skola. Janne och jag liirde en liirargrupp dansa "Vandals " pi en avslutning, jag
triinade mellanstadiebarn i dansen frdn Brimfield, jag g0r reklam fdr oss niir vi dansar pa sta'n, men det har
aldrig blivit nigon storre publik frin Flemingsberg.
Det roligaste var i alla fall nir jag hade en grupp 8:or i engelska. Under tiickmantel av attldra dem realia
pratade jag mycket om Cotswolds och morris, visade diabilder, larde dem (nija!) Shepherd's Hey och.visade morriskliider. Di vi avslutat detta, tiinkte jag mig en uppsatsskrivning med iimnen som hade anknytning
till vad jag tagit upp. Ett 6mne var "I am a morris dancer" och gladjande nog skrev flera av eleverna detta.
Olika elever tog fasta pd olika saker i mina bertittelser. Hiir ar tre exempel pi uppsatser totalt oredigerade.

-

"The morris dancing is a pagen ritual. They have a dress in black and wite, black pants, wite skirte. They
dancing in groops and have sticks and bang at (varann). Morris dancing offen gets in England and all traffick must (stanna) (tills) the Morris dancer has dancing (klart). The instruments they (anviinder) is melodeon
and pipe and tabor. To this instrument they dansing

to."

"Morris dancing is a dancing there they have ribbons, and sticks. Nobody knows ho done this dance. They
dance every year, my teacher dances to, hers name is Ann. The dance coms from Great Briton. They dans on

the streets and sometimes they take money from the people. To night my teacher going to dance for the old
women and men." (en uppvisning f6r ABF, som inte blev av!)

"I am a Morris dancer. My name is Morr. My "side" is about l0 people. The fool is Bertil and he is a good
dancer. We was in England this summer and we colected about 10.000 pound in one day. We had a good
day. After we had dance that day, we took the boot home." (BEAT THAT!)
ANN
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EKEN MORRIS DANCERS
1919
25 - 3l mars

-

KALENDARIUM.

Kurs Kvarnen, Kista, Adrian Turnham

l0 - ll november
17 - 18 november

Nybcirjarkurs Kvarnen, Kista

30 november

KiStA CCNtTUM, FORSTA UPPVISNINGEN!

7 december

Stockholm Branch of the Royal Scottish country Dance Society,
Rosengatan

l2

december

Caledonian Dance Circle, Trossen

19E0
l6 januari

Edsbergs skola

26 - 27 januari

Nybcirjarkurs Kvarnen, Kista

l0 februari

Biograf Bristol, SundbYberg

l5 februari

English Conversation Club' ABF

8 mars

Jtirva Cilles Arsmote

14 mars

Sofia Ungdomsgird

ll

Girrdsfest, folkdansgillet Kedjan

maj

30 maj

Stockholms gator och torg

l0 augusti

Jiirvastiimman. Rickard dansar i radio!

l3

Vasterorts kulturkommitte, Viillingby Centrum

6

september

-

12 oktober

Kurs, Adrian Turnham

traff, Adrian Turnham caller' Mats

l0 oktober

Engelsk kvdll, Kista

25 - 26 oktober

Nyborjarkurs

29 november

Folkdansens dag, Bristol, Sundbyberg

20 december

Terminsavslutningsfest Kvarnen

1981
15 maj

dragspel

Engelsk/amerikansk kviill, Skeppsholmsgarden. Jan och Mats ltir ut
Engelsk countrydans och Eken har en uppvisning uppblandat med Squaredance

9 augusti

Jdrvastiimma

l2

Stockholms gator och torg

september

26 - 27 sePtember

Nyborjarkurs, Kvarnen, Kista

25 november

Temakviill "Morris dance", Kvarnen, Kista

3 december

F6reningen "Hem och Samhiitle"' Jakobdals

l9

Avslutningsfest hos Mats och Annika

december

Gird, Brediing

6l

1982
20 februari

Uppvisning f6r English Conversation Club, ABF-huset

26 februrari

Samkviim hos KUR, Hornstull

29 mars

English evening f6r ABF/Farsta, Gubbtingens Medborgarhus

7 maj

Mats/Jan

22 maj

Gammeldags Marknad, Malmkdping

pi

Jiirva Gilles kursavslutning

5

juni

Stockholms gator och torg

I

I

Kurs ftir Jiirva Gilles dansledare

9

sept

- l0 oktober

pi

gammeldans, Akalla

triiff

Nyb0rjarkurs, Vasastadens fcireningsgird, Karlbergsviigen

1983
19 mars

Kurs i Ascot-Under-Wychwood med Steve Heap som l6rare. Muckram
Wakes upptrtder

i Akalla triiff

l7 april

Vi syr blommor i Morrishattar hos Jan och Ann

2l - 22 maj

Highland Games, Sofiero, Helsingborg

27 maj

Folklore Festival, Jarlateatern, arrSvenska Folkdansens Viinner

16

juni

Uppvisning hos Ake Fransson pA koloniomridet

i Sundbyberg

l8 juni

Stockholms gator och torg

8 - 9 augusti

Rickard, Lennart A, Lennart A och Ingrid H trtiffar Tony Grey
(Mayflower Morris Men) och Fred Taylor (Bristol Morris Men) pd internationell folkdansfestival i Kil

l4 augusti

Jirvastiimma

8 oktober

Striingniis marknad

I

Jiirva Gille, Engelsk temakviiil

november

l7

december

Avslutning

1984
15

januari

19 februari

British Commonwealth Association, julfest fcir barn, Fiilt0versten

"Folkmusik

pi minga vis" till fdrmin fdr Martinskolan,

Gubbiingens Gymnasium
17 mars

Basar anordnad av English Church, Brygghuset

22 mars

Skrubba kolonifcirenings irsmdte, Dalens triiffcenter

24 mars

EKEN MORRIS DANCERS 5-irs fest hos KUR

7 april

Dorcas Lane spelar

8 april

Workshop i Ascot-Under-Wychwood med Steve Heap. Vi

pi Akalla trtiff

oss Thame Centre och
9
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juni

Little Joe Heap

Stockholms gator och torg

fir

ocksi l6ra

19E4

juli

4

Rickard, Lennart A och Jan dansar med Mayflower Morris Men i
Billericay

pi

6-8juli

Rickard och Lennart A representerar Eken
Meeting. Morris Ring 50 ir!

l2 augusti

Jiirvastiimma

l7 augusti

Stockholm Folklore Festival, B16 Hallen

l8 augusti

Procession

4 oktober

Bescik av Chris Gaunt frin Sowerby BridgeMorris Men, Halifax. Han
ldr ut en North west dans som heter Sowerby Bridge Morris Dance

13

-

14 oktober

till

Cambridge Morris Ring

Skansen, uppvisning

Nybdrjarkurs Husby Triiff

l5 december

English Speaking Community CIub, julfest fdr barnen, Brygghuset

2l

Avslutningsfest hos Mats och Annika

december

1985
l9 januari

Midvinterstiimman, Kalhiill

3 mars

St0dgala fcir de strejkande engelska kolgruvearbetarna, Stockholms
stadsteater

13 april

Avskedsfest f0r Steve Walker, Ladan, Husby

28 april

Workshop i Bledington med Cecil Laughlin
(Nottingham)

6 juni

Stockholms festdag, S6ders gator och torg

8

juni

19

I

- 2l juli

I augusti

Cird

frin

Foresters Morris Men

Stockholms gator och to''g

Rickard och Lennart A representerar Eken
irs jubileum

pi

Derby Morris Men's

25

Jiirvasttimma

ir

24 augusti

TBV-Katrineholm 50

28 september

Ftireningsdagen Kista Centrum

I oktober

Invigning av Engelsk pub

16 november

Hallonbergens Centrum, fdretagarfcireningen

20 december

Avslutningsfest hos Mats och Annika

pi

Ericsson / / / , Tellusborgsvigen

19E6
I

I januari

Engelska kyrkan, julgransplundring

22 mars

Morrisfest hos Rolf och Anja i Taby

6 april

Kistadansen
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1986
19 april

ICA-Knuten i Nykdping. Omridet Oppeby fyllde 30 6r

30 april

Sdderringens valborgsmdssofirande

22 maj

Utomhustraning

30 maj

Stockholm Branch of the Royal Scottish Country Dance Society,

i

pi

Agesta g6rd

R6lambshovsparken

terminsavslutning

3l maj

Stockholms gator och torg

6 juni

Stockholms festdag, utanfcir Stadshuset tillsammans med Jiirva Gille
samt dans i Gamla Stan

l2 juni

Dans

27juni-6juli

Englandsturne. Besdk hos Albion Morris Men (London), Long Man
Morris Men (Eastbourne), Bourne River Morris Men/Bourne Bumpers
(Bournemouth), Englands Glory (Tewkesbury) och Pebworth Morris
Men (Pebworth).27 uppvisningar pi 9 dagar!

8 augusti

Mats och Jan liir ut English Country Dancing

i Kungstiidgirden

till

Scouter i Kopparbo,

Viistmanland

l0

augusti

Jtirvastiimma

30 augusti

Kriiftskiva hos Mats och Mona, Kummelnds

7 september

Aspuddens dag, Aspuddsparken

4 oktober

Enebybergs Centrum, fOretagarforeningen

ll - 12 oktober

Nyb6rjarkurs, Husby triiff

23 oktober

ABF-Viisterort. Sammankomst fdr Englands cirklar, Trappan, Viillingby

8 november

Mats och Jan ldr ut English Country Dancing
skolan fyller

20 december

l0

pi

festen niir Martin-

6r

Julfest hos Mats och Annika

1987

2l mars

Kristinehovs Malmgird, Countrydansfest med Oak Apple Band

2 april

ABF, Dalens trziffcenter

25 april

Symdte, nya rosor

2l

Triining Kungstriidgirden. Avslut utanfcirpuben Tudor Arms

maj

pi

Grevgatan
6

juni

ll

juni

t3 juni
25

juni

30 augusti
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Stockholms gator och torg
Dans

pi

Sdder, Mariatorget och Mosebacke

Lennart och Tittis brollop
Dans

i Kilafors

pi Djurgirden

ABF Norra Stor-Stockholm, Sprdk och Kulturfestival. G<irviilns slott,
Jiirfiilla

1987

Alf och Helen frin Bourne River Morris

19 - 20 september

Kurs i Oddington med

7 november

Musikfik, Husby gird, Oak Apple Band

l9

Julfest hos Mats och Annika

december

Men

1988
23 januari

Midvinterst6mman Kalhiill, Oak Apple Band och English Country
Dancing

l3 februari

Dans i tunnelbanan

23 april

Country Dance kviill i Akalla Triiff med Oak Apple Band

17 maj

Girdsfest, Monas dagis

26 maj

Kungstrtidgf,rden

2

juni

Gamla stan

6

juni

Mariatorget och Mosebacke

1l juni

Stockholms gator och torg

l6 juni

Djurgirden

25 augusti

Slussen, Black

28 augusti

Bitutflykt med dans till Mariefred

24 september

Sergels

7 oktober

Folklore Sweden, Danderyd. Morris och Country. Eken och Oak
Apple Band

l8 oktober

Jtirva Gille, English Country Dancing

12

-

13 november

& Brown,

Bysis

torg, Drottninggatan, Hdtorget, Callerian och utanfdr NK

Nybdrjarkurs, Husby Triiff

8 december

SKTF hdstmdte, Stadshuset

17 december

Julfest hos Mats och Annika
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HYLLNINGSVISA TILL EKEN MORRIS
pA nnss ro-AnsDAG.
Melodi: Frida i vdrstddningen (8. SjAberS)
Text: Mats Hansson
Ndgot ljuvt och tinglaaktigt skiner
omkring Eken Morris, medge det.
Nir de dansar sina "Bonny Green"-er,
hoppar kring pA smd och letta fjet.
Hattar faller ner fr{n deras skallar
blottar pannan rdd med svettigt dropp.
Andi stdr vil ginget, vad man kallar,
pi kulturens allra h0gsta topp.
Se hur deras stick-dance sA kan vara
yster, vild och knappast alls forsagd.
Vetenskapen s6ka mA fcirklara,
hur de g0r sin skogsawerkningsbragd
Sen de springa kring med fyllda ktiril,
spiller hilften, sliicker t0rstens brand.
Anda bara sken av blom och fjtiril
och av traditionens starka band.

Niisdukar de liter hastigt fara
upp i skyn, sen dala ned en stund,
fOr att strax dlrpA med hflnder snara
flyga frani och bak kring midjans rund.
Se, de rdda, gula, grdna fransar!
Hdr, frAn knflna tusen bjillrors sAng!
Ljuvt nog vore det f0r dem som dansar
om ej "Step and Fetch Her" var si lAng
Medan sommarkvillens flaskor klirra
mitt i Kungstr6dgArdens fart och fleng,
en och annan synes std och stirra

pe ett glatt (och nyktert) morris-giing.
Operak{llan's folk i frack och ordern
nastan vringt i strupen fdr sitt vin,
ndr de dragspelstoner hor frin girden,
kikar ut i smyg bakom gardin.
Vardagsvind vid Husby Triiff, den viner
Grundstegstriining, ej si lAtta fjAt.
finda negot iinglaaktigt skiner

omkring Eken Morris, medge det!
Diir de synes kdmpa allt de pallar,
hAlla linjer, lyfta kiippar opp.
Andi stAr viil ginget, vad man kallar,
pi kulturens allra h<igsta topp.
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