IS

l)
%2,

1

P
a?

I

,

I
I

f

l$7rr, t$ $ &

Morris

och jultomten

Kommer du ih6g n6r du slutade tro p[ jultomten? Kommer du ihAg hur det kiindes? NXr du bOrjade
misstiinka att det var din pappa eller morbror Albert som dolde sig bakom tomtemasken. Han som nyss
hade fitt si brAttom ner till garaget ftir att helt omotiverat byta olja i bilen pi sjdlvaste julafton.
Antagligen var det sA att jularna diirefter iindi var lika roliga. Fasttin du hade genomskldat det hela
spelade du med ispelet. Och man visste ju aldrig helt siikert...

sA

Morrisdansen har sin tomte. Det tir teorin om morris som en rituell dans, framftird for att blidka de
onda makterna, fbr en god fruktsamhet och en god skord. Ursprungligen dansad av de gamla kelterna
llngt ltire ens vikingarna hade varit och hiirjat i England. Men tyviirr, si var det inte. Kelterna har inte
varit iniirheten av morrisdans. Efter femton Ar med Eken Morris tvingas jag nu inse att vi inte dansar
en rituell dans. Men precis som med jultomten s& ar verkligheten lika sptinnande.
Den som bl.a. oppnat mina ogon och minga engelska monisdansares ogon tir Keith Chandler. Han har

skrivit boken "Ribbons, Bells and Squeaking Fiddles - The SocialHistory of Morris Dancing in the
English South Mrdlands, 1660- 1900". Han iir inte ensam om att avliva m)'ten om den rituella monisen,
han har siillskap av flera andra forskare som skivit olika artiklar och publikationer i timnet. Morrisen
dansades vid de kungliga hoven nere pi kontinenten pd 1400-talet, kom si i slutet av 1400-talet 6ver
till det engelska hovet. Dansen var betald underhallning, javisstl Snart upptacL:te b&de kyrkan, adeln
och kopmannagillena i Londontrakten denna underhillning, som snabbt blev populiir i diverse
festligheter och processioner. Man tog narurligwis intryck av hovet. Och snart spreds den frin London
ut till ovriga England, foftfarande som underhAllning som betalades av t.ex. lantadeln eller borgarna i
stiidema. Senare togs dansen tiver av det fattiga folk pi landsbygden i sddra Midlands, "Cotswolds",
som pA ett fantastiskl satt fortsatte och utvecklade morrisdansandet.
dansade man di? Vilka drivkrafter 169 bakom att slita ut skoma ett par veckor pi sommaren
under ofta h6rda forhillanden? Svaret iir enkelt: Pengar, ndjen och status. L8ter inte sA spdnnande
kanske. AndA var det med laffnad jag konstaterade detta. Vira ftirftider var inte si olika oss. Varftir
skulle de ha haft si mycket stdrre lust att egna en massa energi lt ockulta och mystiska ting i nAgra
jobbiga, iindlosa, religirisa ceremonier, iin vad nutidens mtinniskor har. Folk hade nog, precis som nu,
sin tro och sitt andliga liv, men ntir det kom till morris ville man ha roligt och kanske tjiina en slant att
dryga ut den magra hush1llskassan.

Varftir

-)

Dessa mtinniskor, vtra foregAngare som morrisdansare, var faktiskt fruktansviirt fattiga. Att sitta pl
puben och ta en dl var fijr de flesta otiinkbarl, kanske kunde man avsafta en slant till en halv pint pi
lordagen. Afi darftrr under en morristurnd helt pldtsligt f& en massa fickpengar till bide mat och til i
miingder var naturligtvis mycket attraktivt. Ofta blev det naturliglvis for mycket av det goda, som for
'piper Nelson' frln Steeple Aston som ibland blev s& full att han fick bindas fast vid ett triid ftir att
kunna fortsdtta spela.

Morrisdansen gav ockst status i byn. Det var inget ftirtroendeuppdrag men var p[ sitt satt
betydelsefullt, bl.a. p& pingstfesterna, Whitsun AIes, &ir man som morrisdansare hade en miingd
uppgifter.
Fattigdomen var, i England precis som Overallt i Europa under 1700- och 1800- talen, massiv. I sjtlva
verket var det ofta om6jligt att vara med i morrislaget efter det att man fick en familj att fbrs0rja.
Minga blev helt enkelt undemlirda, och att efter en hird dags slit pA Akrarna gt l6nga streckor och 6va
morris pi en glrdsplan var fOr de flesta ogorligt. Endast unga m6n som annu inte hade bildat familj
kunde klara detta. Om man rikade vara sl6kt med ledaren eller umgicks med hans yngre syster se var
platsen i morrislaget given. (S[ gick det med den gamla myten om speciellt utvalda viga, unga m{n).

Keith Chandlers lite torra bok vlcker till liv minga kAnslor. Mlnniskorna bakom monisen trider fum,
i sitt eltnde men ocksA i sin stolthet och i sin humor. Hur gtrna skulle man inte ha velat k6ffa dessa
och prata morris, dansa ihop, ha kul. Vi moderna morrisdansare skulle nog bli lite chockade inf0r deras
upptredande. Ett geng hemvlindande morrisdansare efter en turnd er 1803 var ingeu vacker syn. Efter
att ha sovit i lador och h6stackar utan att ha bytt kldder under tvl veckor, en och annan skjorta
nedblodad efter ett slagsmll, utslitna skor. Jag skulle lndi ta risken att hanga med pA en sidan turnC!
I

Man grips av v6rdnad fdr att de tindfi, mitt i detta armod, utvecklade monisfigurerna och stegen till de
vackra och ganska komplexa monster vi idag hiller pA att kflmpa med. Man ville att det skulle vara
fint. Samma gllidje som kurbitsmAlaren fann att dekorera de enkla stugorna i Dalama. Eller prlm-folket
i England som mAlade blommor och slott pl sina bAtar.
Jag kan niistan grAta ntir jag liiser om de kanske hundratals byar som slutade med morris under 1840 1860-talen. Hur man dansade drir iir ftir alltid ftirlorat. Vi kommer aldrig f[ veta hur de beryktade
dansarna i Filkins eller Finstock giorde sina steg och figurer. Vi har i sjtilva verket fitt lirva den sista
spillran av morrisen och vi 16r vara tacksamma ftir det, det finns ju faktiskt tillrtickligt att bita i, och det

tir tillAtet att uppfinna nya morrisdanserl

Men hur blev det s& htir att vi har gfrtt hela 1900-talet och varit nastan Overfygade att morrisen dansats
p6 Akrarna lor att f[ en god skdrd. Jag kan hOra mig sjtilv ropa ut: "Mina damer och herrar, vi dansar
morris som 6r en urgammal dans som dansats ftir att viicka till liv fruktbarhetsandarna p& vAren."
Bullshitl (Oj, ftirlAt). Felet iir nog Cecil Sharps (mannen som upptecknade alla danser efter sekelskiftet)
och nigra liirda akademiker som pt l6sa grunder fick till nAgonting 6t det rituella hAllet. Och
miinniskan vill alltid ha den mest spannande forklaringen. Precis som vi vill att det ska finnas
alligatorer i New Yorks kloaksystem, det vore pi n6got siitt sl hiirligt unikt. De liirda herrarnas teser
kring sekelskiftet &terverkade t.o.m. pA de traditionella morrisdansuuna som fortfarande var vid livet.
S6lunda drdjde det inte liinge ftirriin Sam Bennet fr&n Ilmington hade linga utldggningar om det
rituella, urgamla keltiska innehillet i cake-and-sword-btiraren ndr man var ute och upptrtidde. Fastiin
han rimligwis inte kunde veta mycket mer iin han mtijligen h6rt fran sin farfar (och det var nog troligen
historier om hur musikern vid nigot tillftille slagit stinder sin fiol i ett slagsmtl med foolen eller nAgot
sAdant).

Nu ska vi inte skylla allt p6 Cecil Sharp. Han hade inte tid att sitta och rota i gamla handskifter,
rtkenskapsbocker, domstolsprotokoll mm. frAn 1500-talet. Med det magra historiska data man hade
tillgAng till d& kunde man helt enkelt inte veta sanningen. Cecil giorde det riitta: Han skyndade sig att
verkligen teckna ned det han sig i detalj st att du ochjag nu kan l6ra oss dessa danser. Det dog vid
denna tid vade vecka en gammal monisdansare som skulle ha kunnat bertitta och beskriva danser, sA
det var vikrigt att handla snabbt. Handskrifterna finns kvar till forskare pi 1990-talet att bdttre kunna
kartldgga morrisdansens gamla historia.

l

Men om inte morris iir en rituell dans, vad iir den d6? !a, varfdr inte siiga en traditionell
uppvisningsdans. En stycke gatuteater. En happening modell 1660-1860. Jag tror att vi iir lite snara att
kalla danser ftir rituella s& fort det inte handlar om "pojke som hiller i flickas hand och dansar runt". Vi
sager t.ex. att Bjorndansen har i Sverige troligrvis har rituellt ursprung. Jag siitter mitt biista dragspel pi
att tiven den tir en gammal grej som man dansade som ren underhAllning vid fester och liknande.
Varfor miste de medeltida miinniskorna ha varit si himla mystiska?
Man blir aldrig fdr gammal fOr att liira om. Engelska morrislag har 6nnu inte riktigt l[rt om de heller.
Men efter femton Ar med Eken lir det val dags att vi ser morris i nytt ljus och gAr vidare. Trots allt
rimmar ju den nyupptdckta sanningen biittre med v6rt sdtt att dansa eller hur? Jag tror att om en
morrisdansare frin 1700-talet skulle se oss dansa utanf0r Oliver Twist pi Sdder si skulle han ktnt igen
sig. Han skulle ha blivit ftrvinad, men inte uppr0rd, over att det var tjejer med i laget (det fiirekom
faktiskt n6got enstaka kvinnolag) men han skulle ha blivit lindA mer ftirvlnad 6ver att vi inte samlade
pengar och att vi dndi hade rld att kOpa 0l (och till vilka priser!).

Efter att ha l6st Keith Chandlers bok kan man konstatera att verkligheten trots allt [r lika fascinerande
som de rituella teorierna. Och det k8nns skOnt med nigot som oclsi verkar trovlrdigq hur spdnnande
det dn kan vara att fbrlora sig i keltiska fruktbarhetsgudar. NEr allt kommer omkring var det r6tt sk6nt
att veta att det bara var pappa som g6mde sig bakom tomtemasken. Och st visste man ju vem man
skulle l{mna 0nskelistan till, och att nAgon fal<tisl<t l6ste den.
Mats Hansson
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Dagbok frfln Englandsresa 1989
Torsdag 6 juli
Forsta g&ngen iir det sed, andra gAngen tradition och tredje gAngen urAldrig hiivd. AlltsA; enligt gammal
tradition bdrjar nujag och Bjdrn erets traditionella resedagbok. FOr att inte upprepa ftirra gAngens
succe skall jag inte siiga att det var blAtt. Det var det inte heller, det var grltt. Havet, himlen, bAten,
molnen osv var grAtt. Alltsf, kunde vi inte trana negot under bAtresan, niisdukarna hade blAst bort. I
stallet aterstallde vi viitskebalansen efter den heta glrdagen med kaffe, Ol,liisk, mer 0l och se en 6l till.
For ovrigt stod bio, flormiddagslur, eftermiddagslur, kaffe, 6l och kaka, middag och talangjakt pl
programmet. Eftersom vi inte deltog italangjakten kunde en helt vanlig dansare vinna utan konkurrens.
Hm...vi kanske skulle gora en morris till "Rock around the Clock". Kvtillen avslutades med "Kast med
liten gris" och nigra Ol till. Vi sov gott (Vicky).
Fredag 7 juli

I

Vaknade alltfor tidigt av den forbannade vtickarklockan. Sedan frukost och landstigning i snabb ftlljd.
Det regnade i Harwich. Regnet var en del av ett stdrre ligtryck med centrum over bilen DRD 609.
Ovriga bilar fick antagligen vackert vdder, men det kan jag ju inte uttala mig om dt vi Akte olika v6gar,
Efter nAgra misslyckade ftirsdk att hitta en Oppen pub att iita lunch pA, si hittade v6r bil till slut eft
mycket trevligt stiille vid namn Hoops i den lilla hAlan Great Eversden. Sedan fortsatte vi fiirden,
genom ett bldtt landskap, mot Wolverhampton diir vi togs emot av Mike Salter och andra i Merrydale
Morris. Somliga bilar tog extra l6ng tid pA sig ftir att komma fram...

Mike verkade leva ganska bohemiskt (2ir det standard lor morrisdansare?) men lyckades laga mycket
god mat. Efter maten bar det av till puben the Beacon, diir det dracks 61, spelades musik och krossades
glas 6nda tills sttingningsdags (Bjtim),
PS Jag invigde min nya tankard, silverplated (ftr 2 pund), perfekt att dricka cider ur, vilket jag
gjorde. Och vackert var det ocksA, ftn fiirg pA Woodpeckers (Vicky).

Ltirdag

8

alltsi

juli

Som niimnts ovan dracks det 0l pt puben. Olen heter "Sarah Hughes Ruby Mild". Begreppet Mild har
s&vitt jag kanner idag inget med alkoholstyrkan att gtira. V[r vtird, Bill, iir min trOst.

I

Efter en for min del alldeles lagom frukost, 2 koppar te och en rostad skiva brOd, bar det ivdg till
Blist's Hill Open Air Museum, nlgot i stil med Skansen. Htir handlade det om den industriella
revolutionen pl 1700-talet som har dokumenterats pi ett trevligt och ldttillglingligt satt. FOr v&r del
handlade det om ntgot mycket 6ldre 6n sA i morrisdans. 3 sides upptradde i ordningen Merrydale
Morris, Eken Morris och Commoners Morris.
Merrydales repertoire bestod framfbr allt av Fieldtown, Bledington och Ducklington. Dessutom dansar
de lite Border. Commoners Morris dansade Border Morris. Ett giing spanjorer blev av nflgon anledning
imponerade av humble me. Nija...
Vddret var idealisll for morrisdans, mulet, ntstanpl regn. Detta medfbrde dock att det blev mindre
publik. Nivdl. Blde Merrydale och Commoners imponerade pi mig. Merrydale framfbrde sina danser i
valdigt lugnt tempo, vilket gtir att Fieldtown och Bledingtons figurer verkligen kom till sin rttt.
Commoners framtiidande priiglades mer av dansglddje iin precision.

framfrr allt vid ft)rsta danspasset. Men det blev
passet
A
framfOra
Highland
Mary pf, nyckelharpa medan vi dansade
fick Lennart
baffe. Vid andra
passet
skedde avslutningen stilenligt med Bonnie
Bamptonvarianten. Appropi varianter: vid fdrsta
Green med alla lagen med. Det hlr med ntrsdukar upp och ned kan verkligen variera!
Jag tyckte Eken gjorde eff okoncentrerat intryck,

Efter v&ra tre danspass lEmnade vi Blists Hill och ikte ivtg och tittade
Ironbridge.
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pi vlrldens

fbrsta

jlmbro i

Tillbaka till Marian and Bill for some rest, videos med Fairport Convention och mat. Bestatimdes att vi
inte behtivde ta med morrisutrustning till puben Crooked House.
Huset f&r en att tiinka pA Grdna Lund. Informell dans. Per l6rde sig Bledington och Bucknell. Pete
Grassby dOk upp. Aven lite countrydans och svensk folkdans. Dansen slutade nAr regnet kom vid I

l-

tiden.
Vissa morgnar ar VARRE iin andra. Att vakna med Leif och en ranglig bokhylla fylld med
legosoldater, handgranater, diverse spel och dylikt lir en upplevelse.

Nu iir Rickard HELT SLUT (Rickard).
SOndag 9 juli
Solen brdt igenom...lite i alla fall. Pl bordet te, marmelad, yeast extract, toast, flingor och mj6lk. Av
nigon anledning verkar i alla fall v6rt vardpar undvika engelsk mat. Allrca ingen iigg och bacon.
Yeasten fick stl orord.

I dag hade vi ingtig pi programmet. Vi akte frin Bridgenorth till Bewdley pi Sevem Valley

Steam

Railway. Ditresan bestod av "kupespel" och jag ftirscikte gdra mig hrird pi blockflcijt bland
dvermiiktiga melodeons - ingen klagar 6ver att man spelar fel i alla fall.

Vi bdrjade med nAgra danser vid Bridgenorth station innan vi klev pA teget och si nflgra danser niir vi
kom fram till Bewdley. Inte si mycket publik men vi hade f6tt reducerat pris pi tAgbiljetten, sA dtirftir
dansade vi p& stationerna.

Mer publik var det i en liten park vid flodbddden dtir vi At v&r picknick. D?ir gjorde vi ett uppskattat
framtriidande. BI a hade vi tre set formerade som ett T med musikema i mitten. Kul!
gA tillbaka. Vissa gick pA museum, andra ftirsOkte hindra
nAgra Raftvare-deltagare att gi i mil. Om man nu skall lyckas med ett sidant ftretag b6r man kanske
viilja en liten stdrre bit, aven om Rickard agerar ramm. Det fanns niimligen smtb&tar att hyra som
knattarade omkring, overlastade, storandes lantidyllen. Det miste naturligWis Leit fuckard och
Lennart A med Pete, som mer eller mindre lyckad kapten, prtiva. Och JAG fick inte fiilja med, d6 de
andra voro fiir tunga (eller sl tog bAten bara flna personer).

Diirefter hade vi en timme innan t6get skulle

Niir vi kom tillbaka till Nick och Alison var
den serverades strykjiimsvarm

Jannes skjorta lika bltindande vit och nystmken som ntir

till frukosten.

Kviillen tillbringade vi hos Bill och Marian - knytkalasgrillning. Hur som helst, mycket god mat och
dricka frln off licence. Det blev vad jag skulle kalla en viirdig avslutning pl en "I don't know what to
say''weekend. Mer andakt dn andjakt. Mats h0ll tal och 0verldmnade "Ekenstop med tillhorande
Kavaljer". Lennart A spelade nyckelharpa och Pete spelade dulcimer och sjOng. Vicki provade en
dudan - dudan - dudelidej. Stillsamt, lite avskedssttimning. Adj6, adjO. Vi ses i Sverige.

Halv tv6 i kv{ll ocks6. God natt (Plir).
MAndag 10 juli

Vi steg inte upp altftir tidigt - kvdllen innan var ju sen. Vi hade gtngviig hem Over fElten frln Bill's. I
dag arbetade inte Nick eller Alison och Martin (3Ar) fick sova 6ver sin playgroup. Vi overltimnade
presenter (punch, kohorn och "Thomas, the tank engine"). och utbytte adresser. SA var vi p[ v6g till
Burton. Vi hade en kort vf,tskekontroll (OBS! ej pub) pA v6gen upp och anliinde till Burton vid 12:30.
Dl 6kte vi till BASS MUSEUM OF BREMNG, frlgade efter vligen och tittade i affiiren. HERITAGE
BREWERY MUSEUM, d{r vi samlades l3:00 (alla utom Bjdrn och Vicky som skulle g0ra Irland p[ 4
dagar) var stiingtl Men tjejen i receptionen var mycket tilknOteglende och fxade fram en guide vid
namn John Adkins, som intresserat gick in fOr sin uppgift. Man brygger pi kontrakt ftr Everards, s&
det f,r alltsi ett levande museum.
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Vi gick igenom hela bryggeriprocessen fr{n the Mill, via the Mash Tun, Coppers, Hop Back,
Fermenters till the Function Room, dIr vi fick ett ordentligt smakprov. Dflr m0tte vi Michael Ifuights
som jobbar pA museet (fdrestlndare?) tillsammans med 2 radiokillar frln BBC. N{r han upptllckte att
vi var morrisdansare blev vi ombedda att bidra med en dans i radio!. Rickard och Janne dansade "OId
Woman" till Mats spel. Mats intervjuades helt kort och vi skulle fii det hela bandat och dversant.
Michael visade sig vara Lichfield-morrisdansare och dansade "Blue Eyed Stranger" i hop med oss i
souvenirbutiken, prydligt klAdd i kostyml Slnt som bara hiinder! Han tipsade oss om att de skulle
dansa i morgon och gav oss telefonnummer att ringa.
Diirefter, ca 15:30, skulle vi alla bdrja resan mot Bonsall. Men vi (Jan, Ann, Piir och Jonas) hade inte
iitit en bit utan begav oss ut i Burtons vimmel. Den trevliga puben var eftermiddagssttingd, den
aromatiska tandoorirestaurangen var iinnu inte 0ppen, sA vi hamnade pA the Pizza Hut.
viig mot Bonsall fdriindrades landskapet; inhdgnade sml Akrar, stengdrdesgArdar, kalkstenshus, en
annan flirgskala, tont och bergigt. Bonsall ligger h6gt. Har en pub liingst ner i backen (the Pig of
Lead), en i backen (King's Head), ett postoffice och en del pittoreska smihus. Hdgt uppe ligger
SYCAMORE HOUSE. Vi fick alla trivsamma rum med mjuka siingar och tvA badrum med dusch att
sl6ss om. Ray och Pauline Sanders ftirestAr.
PA

Efter installation gick vi ned till King's Head lor middag. Gott och billigt! BarntillAtet i halva puben.
massor av minnestallrikar pA vaggama som piminde om gruvstrejken 1984 - 85. Det

Vi upptiickte

visade sig att the barman var gammal kolgruvearbetare som blivit arbetslOs efter strjken - det var hans
privata samling.
Janne hade under kviillen ringt Roy Whitham i Winster Monis (som vi skall dansa med pA tondag) och
talat om var vi fanns. Fram mot lO-tiden kom han och en meddansare inlngandes. De var pratsamma
och glada och pratade om allt mOjligt - inte bara morris - och litet matnyttigt skvaller. I sakta mak
vandrade vi sedan uphill mot Sycamore House (Ann).

Tisdag

I

ll juli

Full English Breakfast! Diverse forberedelser ftir bergsbestigning. Dessutom plockade vi ihop tviitt for
aft mellanlanda i Bakewell och deras laundrette. Diir inlandlade vi ocks6 matsack. Sedan begav vi oss
av - via Chapel-en-le-Frith (av alla ftirunderliga namn) - till Edale vid foten av uppfarten mot High
Peak, ett vAlk?int vandraromride. Graden av ftirberedelser visade sig i klddema - det fanns mycket
mellan Mats vandrarkiingor och Jonas sandaler. Det blAste en smula hiir uppe med l0r 0vrigt var det en
underbar dag med strllande sol och molnfri himmel.

Vi gick l6ngs en b6ck, triingdes med diverse fllr (4-benta , alltsA) och kom upp mot en hdg plat6 med
underbar utsikt dtr vi intog vlr matsiick. PA viigen ner passerade vi ttirstiga vandrare ffe stycken
stiingda pubar i Edale. Vi fick rOsta oss med glass. Dtirefter vidtog THE WINSTER TANKARD
RACE!

Titti och Lennart

hade

ju redan

pA resan

till Bonsall hittat en liten antikshop (bric-a-brac? junk?)

med

tankards av varierande kvalitet och ryktet gick snabbt. Var bil kom ftirst! "Would you like tea or
coffee?" sade innehavareen, men vi lyssnade knappt utan sldngde oss tiver hans tankards. Pl Pdrs stod
det ingraverat "To Paul from Denise" (skall han byta namn eller sudda Over?).

Vi tt alla middag hemma pl Sycamore House (Gammon or Chicken Casseur). Ingen st6rre kulinarisk
upplevelse, ryvtrr. Jag, Ann, slg King's Heads Chicken Kiev framldr mig. Inte bara mer kryddat, utan
ocksi halva priset av vir middag.
Snabbt ivlg till Newton Solney mellan Derby och Burton. Michael Knights hade ntmligen ringt och
sagt var de skulle dansa i kvdll. SA vid puben the Unicom fanns Lichfield Morris Men och Derby
Morris Men (som Rickard och Lennart trf,ffat fbrr).

Efter ca 45 minuters dans blev det puben The Bulls Head i Repton. Vi fick vara med lite - i Bonnie
Green och Vandals (Ewa och Ann bland alla dessa karlar).
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Lichfield har omstttningsproblem, dvs mAnga nya dansare, och bad niistan om ursikt fdr att de inte
dansade bflttre! Derby var mycket roliga att se pA - vEldig fart och flIkt. Vi delade ut badges och
informationen, Mats spelade ihop med musikerna och Lichfields Squire ftirklarade sig vara mycket
inrresserad att komma till Sverige fdr att l6ra ut lite!!
Bergen suger - och det kiinns i ben och huvud. Vi Akte hem med foresatser att skriva i denna dagbok
men slocknade i prydliga h0gar p[ den mjuka sdngen med rosa syntetlakan (Jan och Ann).

Onsdag 12 juli
Jag har en inbyggd viickarklocka i mitt huvud. Den ringde 07:50, sent som bara den. Jag fick tag ptr en
ledig duschkabin med hlirligt vatten. Piir viickte jag kvart cjver 8. Halv nio var vi nere ifrukostrummet.
Juice, ceerials och kokad frukost intogs under tystnad. Diirefter var det tjatter om girdagens mdte med
Derby Monis Men och Lichfield Morris. Jannes vits var smitt Piirviirs: "Om man stoppar in Piir i
skApet, dA kan man tala om periskop". T o m siimre tin Rickards.

Diirefter hiimtades den rentvtiftade smutswafien i Bakewell. Efter den rena smutsfvaften intog vi pA the
Tea Room apple banana (nougat) kaka med kolasis. fuckard intog en Bakewell (vtilbakad, well baked)
med yoghurt. Tyviirr hade Alfred dammsugit Derbyshire pe tankards! Lennart och jag drog en repa
utmed An. En kille matade alla iinder och firrar med brrid.

Matlock var nasta hillpunkt. Piir skulle kopa en biljett fldr att komma hem. Rickard och Piir gick till en
reseyri. Fdr mig blev det svart en stund.

I Matlock Bath parkerade vi pA stora P-platsen, 1,20 kostade det. Pl Victoria Inn tog vi en 6l och
bestiillde mat. Niir m6ltiden var avnjuten hyrde vi en roddbAt och rodde pA Derwent. Ett gting med
italienska ungdomar jagade en andfamilj.
Afternoon tea avnj0ts pA "Separate Tables"??? Varftir vet jag ej. Vi var mZitta som bara den, dtirfbr
k0rde vi till Matlock ftr att kdpa Agfafilrn till Alfredsson. Det blev Ektacrome 100 i stiillet (pA 6:e
stiillet). Diirefter kOrde vi hem. Vissa str6k, vilket visade sig vara helt onddigt. Janne ringde till Lord
Conyer ftir att ta reda pi om vi var v6lkommna fast Eken iir ett mixat morrislag. Svaret var inte enbart
positivt.
Glada blev Lorderna niir vi efter diverse k0rningar kom till puben Dale Inn without kit. Det fanns
ingen real ale pi puben sA vi ikte hem. Ett lag som viiljer en sAdan pub 6r inget lag. Men ingen dag
utan undantag. Tiink pA Eken, ett lag utan pub. Dtir var puben utan lag.Pi vdgen hem missade jag tvi
topplessb0nor samt en 6l&e dam, de tvA fiirsta med Ogonen, den tedje med bilen. Diirefter var vi
hemma en kort stund innan vi gick till the King's Head.

Plir Iiirde oss en rolig lek,Fizz Baz4 som gtr ut pt att alla tal delbara med 3 bendrn5 fizz, delbart med
5 bendms Bazz och delbart med blde 3 och 5 er Fizz Bazz. Assi b6rjar man r6kna; ett, w|", F|q f11rz.,
Bazz...(den som g0r fel miste dricka ett fOnster, om eE stdant finnes tillhanda).
Fem iiver elva sade "the young lad" att klockan var tio i elva och Mrs 'loung lass" uppenbarade sig
med vira "Jonasrolls", fast vira var fyllda med rostbitToch tillhdrande tillbehOr. Darefter blev det
svart.

Med h6lsningar frln Leif och Co.

Torsdag 13 juli
Efter frukosten 6kte vi till Chatsworth Castle, ett stort och pampigt slott som Ir hem fdr henigen och
hertiginnan av Devonshire. Det var ett stitligt inrett slott med m6nga fina detaljer att titta pi. Bdst var
fiold6rren. Vid fdrsta p6seendet fdrefbll fiolen och stiken att hlnga pi dOnen. Tydligt kunde man se
att sffiken var lagd ovanpi fiolen. Men detta var en synvill4 sivdl fiolen som stdken var milade pt
ddrren. Ett mlsterverk av konstnf,ren Jan van der Vaart.

6

Vi, dvs Lennart, Lei( Rickard och yours truly, lkte sedan vidare till byn Eyam. Pi v6gen stannade vi
Moon, i Stoney Middleton fbr att f,ta. Dflr hade man fOr ovanlighetens skull ett antal

pA puben the

vegetariska rAtter att vdlja

pi ft)rutom

de vanliga pubrfltterna. Mycket uppskattat av mig.

Vidare till byn Eyam. Mest k6nd 6r Eyam fdr att byn under pestAren 1665 - 1666 frivilligt isolerade sig
frin omviirlden for att inte sprida smittan vidare. Vi vandrade omkring lite i Eyam i pestens fotsp&r.
Det fanns skyltar Overallt som berlttade om olika personer och h:indelser under pestAren. Av
vandrandet blev vi tdrstiga och upps0kte diirftir ett cafd. Diir hade man ett ufiniirkt kaffe. Det var s[ bra
att jag drack tvA koppar. Kakor it vi ocksA. Sdrskilt Leffe. Han At med glatt mod upp sin stora kaka
varefter han med lika glatt mod it upp vAra ocksl. Eftersom vi hade gott om tid s0kte vi en grtissliint
ftir att vila/sova en stund. PA vtigen tillbaka, niistan framme vid bilen, mdter vi brevbdraren som undrar
om vi sovit gott.
Vidare

till Taddington diir vi skall delta i blomsterfestivalen tillsammans med Winster Morris Men.

Det

drOjde rtitt liinge innan Winster Morris Men syntes till. De hade triinat Taddington Processional bakom
eft talt, Vi dansade framftir kyrkan. Escafel Morrismen med sin sota Betry deltog ocks&.

Som niir jag st6r dtir och ser pA niir Escafel dansar, kommer en av morrismiinnen i Winster fi*am til
mig och sZiger: "You're OK!" Om han menade oss dejer eller oss allihop vet jag inte, med jag tyckte
det var roligt att han gjorde det och att han kdnde ett behov att siiga det. Efter dansen gick vi till puben
Di kommer han fram igen och s6ger: "Well done" till mig och Lennart A. Sedant v6rmer.
Det blev verkligen en mysig kvall pA puben. Det sjdngs olika sAnger och dansades solojig (lv{ats) och
en solodans med kvast som framfdrdes av tidigare niimnda Winster Morris-man. Lokala ftimrigor
spelade piano och "rappade". AIlt leddes av squiren i Winster som utstrAlade en gliidje och positivism
som var minst sagt medryckande. Mest uppskattat av allt tror jag var niir Lennart spelade nyckelharpa.
Att se hur fascinerat de s6g pi niir han spelade i stitllet fdr att bara lyssna var viirt mycket.
Detta var verkligen en hOjdardag som jag kommer att minnas liinge (Ewa).

Fredag 14juli
Prick halv nio var bara fuckard och jag nere i matsalen ftir att Ata frukost. Alla verkar bli trdttare och
frottare. NAja, fem 6ver halv var nog alla pA plats i alla fall. Efter frukosten informerade Ann lite om
Englandsbes0ket som vi fAr i augusti. Dtir efter skev vi vykort till "frinvarande vilnner".

I

Vid halv-tio-tiden hade vi packat klart och vi llimnade Bonsall. Ravenshead var niista hillpunkt. Leif
skulle kdpa en stor tekann4 kanske kunde vi hiua en d{r. Hanssons och Alfredssons var redan dflr.
Nigon tekanna som passade fanns ej. Lunch At vi pl en pub i Woodborough. Leifochjag tog en
bitrpaj med chips (bHee), fuckard bestillde beefcurry och Ewa en Ploughman's lunch.
Efter lunchen bliste vi direlt ner

till Rutland Waters,

en ganska stor och mycket stillsynt insjo

staxt

och kallade pi Wt hundar som
badade. Fiirden gick vidare till Houghton, dAr vi skulle samlas allihop. Vi var fdrst till Janet Probyn,
dEr vi fick en kopp te. Efterhand ddk fler Ekenmedlemmar upp tillsammans med iinnu fler Fenstanton
Morrisdansare. Till slut var hela trtdgirden fullproppad med Morrisdansare. Vi fick maq mat i linga
banor, nu Yar man mdtt igen.

utanfrr Oakham. Diir tog vi en glass och gick

sedan ner

till stranden

Vi skulle

dansa vid puben the Three Horseshoes i Houghton. Allihopa gick frin Janets hus till puben.
Pling, pling, pling...Ni vet hur det liter. Mirkmere hette en tradition som en kille i Fenstanton Morris
Dancers hade gjort sj6lv. Fieldtown, Bledington och Adderbury var deras Owiga taditioner. De hade
si minga dansare att de kunde ha tvi set. Vi turades om att dansa. Efterhand inslg vi att vi dansar med
ett vtldigt litet set. Vi krymper ihop i jemfOrelse med Fenstanton. VAr sista dans var Upton-upon
Severn. Dlr vigade vi vidga setet. Det sig bra ut sa de som kollade pi oss.
och jag skulle bo hemma hos Penny, Rickard bor hos John (the Fool), Penny och John bodde n{ra
si vi giorde sillskap allihop. VII hemma blev det en sedvanlig kopp med te och lite prat.
Sedan var del "good night!" (Lennart A).

Leif

varandra
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Ldrdag

15

juli

En fOrsiktig knackning pA dorren till vArt rum fick oss att sl& upp vtra ljusblA, fbrsdka Atminstone.
Lucia? Nej det var Sue som kom in med en bricka "early tea". Efter en stadig frukost fick vi lite tid
6ver att se oss omkring i Houghton. Ntja, sA stor var nu inte byn, men mycket pitoresk och vacker med
m&nga sm[ korsvirkeshus med halmtak, river Ouse, the Mill mm.
Dax ftir avftird igen. Denna ging mot Cambridge. Vi samlades pA en parkeringsplats. Men konfenin
virvlande runt vera ldtter kunde vi st6 och se en strid strdm av brudpar komma och gA till det
niirbeltigna ridhuset.
Sedan alla si smAningom infunnit sig stretade vi upp p& en hdg kulle i niirheten, Cambridges h6gsta
punkt. En utmiirkt plats ftir morrisdans, om det inte vore lor ett sluttande, gropigt och tuvigt underlag,
Men vad gdr vdl det niir man iir en riktig morrisdansare. Nigra danser, ner igen, in mot stan, down by
the riverside och morris igen vid en pub.

l

Solen formligen Oste ljus och viirme, framftir allt viirme, 6ver oss. Man kunde niistan rro att den gjorde
ailt fOr att stoppa oss morrisdansare. Men sA liitt stoppar man inte en morrisdansare och solen fick bita
sig i tungan den gAng (om den nu har nigon sAdan). Som tur var fanns det dVdryck aft laska sig med.
Fenstanton och Eken turades om att dansa. Niimnas kan att trddiicket som vi dansade pA gav en mycket
ljudligt resonans nZA vi vildsinta slog vAra kiippar mot det. Hlirligt!. Efter en viil genomsvettat program
var det dags aft inmundiga en viilsmakande lunch som vi blev bjudna pi av Fenstanton.

I vtig till niista stiille. Denna g&ng p& en liten g8gata i det centrala Cambridge. I surret av alla turisters
kameror lstadkom b&de vi fr&n Eken och Fenstanton en rad bejublade framtrtidanden. Vi hann fA i oss
lite glass innan vi korsade en torgmarknad, ftirbi eft av alla college i Cambridge och Aterigen kom ner
till floden. Bituthyrningen var i full gang. Det var vdldigt tringt stundtals. Alla slog sig ner i skuggan
och en del hann ntistan somna i grtiset. Vilan blev inte st lAng ftntin det blev dags ftir dans igen i den
stekande solen.

Efter en stund kom en man och bad oss komma upp i en byggnad alldeles intill ftlr att dansa pi ett
brollop. Hiir kommer avancemangen tatt. F0rst dansa i radio, sedan utanftir en kyrkdtirr och nu alltsl
pi eu brdllop. Vi holl pA aa bli stoppade i dOrren av en vaktmflstare nar vi kom hela gtinget med alla
v6ra kassar. Bj6rn ochjag som var civilklddda viintade utanfor medan Eken och Fenstanton dansade
ftlr och med brudparet. Konfettin rasade ur brudkltinningen vid alla hiiftiga r6relser. Efterv den
uppskattade dansen fick vi gratis dricka.

l

Dansen uppskattades uppenbarligen av br0llopsga3terna. Den sista dansen, Shepherd's Hey, dansades
tillsammans med br6llopsgiisterna. Under en del av dansen satte sig en av brudens tiirnor sA nf,ra som
mOjligt, frenetiskt stirrande, bredbent och med hakan strax Over mattan. Allt eftersom dansen fortslaed
lyckades hon h6mta upp hakan nigot och ett lAfi filnigt leende spred sig i ansi}ilet. Nf,r dansen slutade
var det som om hon vaknade upp ur en djup sl .mmer.
Aka hem fUr att hinna duscha. P6 v{gen till bilen mdtte vi en kille som var med i
Cambridge morrislag och Devils Dyke Morris. Han blev jttteinfresserad av utbyte med Eken. Vi hann
hem och duscha och byta om. Sedan ikte vi till Robin d?ir vi hade barbeque. Maten var lika fantastisk
som dagen innan. Efter all god mat drog det ihop sig till dans av bAda lagen. Nu plockades alla galna
danser fram och Eken vAgade sig pi Grenadiers, som gick ganska br4 dven om en del pinnar singlade
ner innan de nAdde fram. Lennart A's nyckelharpsspel imponerade ftirstfu. Det blev en del dans och en
svensk schottis. Peter upptrIdde. Det visade sig att han var eldslukare. Ett imponerande program. Vicki
sj0ng en slng pi svenska (isHndsk) och en pi engelska. Sedan var Sue och Jerry trotta sA vi tkte hem.
En obligatorisk kopp te avslutade kv6llen (Titti och Lennart A).

Efter dansen skulle vi

S6ndag 16 juli
Pl flera mils avstind hOrde vi nf,r Brian, Rosie och Jenny gjorde sig iordning fOr en resa till kusten.

Till slut var det nog dags fdr alla att vakna. I vir familj flr det bara Sheila som dansar. Frukost med
flingor, te och rostat br0d. Sedan bar det av till Ely och den sista dagen pi vlr turne.

8

Ely dr en stad med en jettekatedral. Jag har fitt llra mig att en stad med cathe&al
det en town. Ely tycks vara undantaget som bekrliftar regeln, fldr Ely 6r en tou,n.

{r

en city annars ar

Vi skulle dansa nere vid floden Ouse, vid puben the Cuner. Solen sken iiven denna dag, men lite skyar
och moln giorde att dagen inte var lika vam, lindA bdrjade vi med att dricka eirdagens 61. Sedan skulle
Iuchen besttillas. Jag undrade om det skulle bli nAgon dans. Maten tog lite tid sA vi satte iging. F0rst
Fenstanton och sedan vi med Rose Tree. En farlig dans. lite ftir l?itt att somna in i "coruset", Rickard
gjorde sitt btista lor att hjiilpa mig att vakna. Efter varsina danser blev det Bonnie Green och lunch. The
Cuner hade en mycket god torr cider. Det ni, alla Oliilskare! Aven denna dag blev vi bjudna pt lunch.
Det fanns en craft fair i staden denna dag och den lockade minga och mig mycket, sA efter lunchen
blev det ett besOk diir. Diir fanns mycket fint hantverk. Vi har "fyviin" m1'cket kvar av vir semester
och jag mAste inse att vi har ett begrtinsat utrymme i bilen ftr att kopa hem saker. En dam uttryckte sig
sA har: "l have never seen a lady dressed like a morrisdancer". Nii. nii. Det har i alla fall varit en
upplevelse aft ffaffa mixade lag och mycket ltirorikt (halva dagen skriven av Annika).
Medan jag viintade pE att Annika skulle avverka hantverksmSssan stod jag och tittade pt Englands svar
pA Mora Triisk, en underhAllare fbr barnen som dessutom spelade dockteater. Diirefter vandrade vi
sakta upp mot katedralen som jag velat se sedan liinge. Inte fdr att jag iir sA vansinnigt intresserad av
kyrkoarkitektur, men det iir alltid n&got visst med stora katedraler. Dessutom iir Ely en alldeles speciell
liten stad, som i gamla tider utgiorde en <i i omgivande triiskmarker, "the fens", och det kunde man
inbilla sig nu ntir vi jobbade oss uppftir griinderna, upp mot katedralen som s).ns milsvida omkring.
Inuti katedralen ftirsegick sttimningsfull kiirsAng och alla besdkande morrisdansare, svenskar som

engelsmlin, hade mycket hiinsynsfullt plockat av sig bjiillrorna ft)r att inte stora den kyrkliga friden.

Kvart Over tre var det samling utanfbr katedralen ftir helgens sista morrisuppvisning. Det satt en dei
folk p5 grasmafforna omkring, viidret var alldeles lagom varmt. Vi bdrjade med Vandall's of
Hammerwich frin Lichfield. Jag tyckte det var ett misstag eftersom vi inte gjort den pA liinge, men
Janne kiinde viil att vi miste visa n6got annat iin det vi hittills ktlrt hela helgen. Vi undkom med blotta
forskiickelsen. Desto roligare var det att fi spela till Bobbing Around trots lite knorrande river denna
pressande dans. Jag kende en viss beundran frfin Fenstanton over an vi faktiskt tog itu med denna
svett-dans. Sista dansen vi gjorde var Upton-upon-Sevem Stick Dance och den stg ocksA riktigt trevlig
ut. Fenstanton giorde en Fieldtown (Old Woman Tossed Up?) och en mystisk variant av Step-andFetch Her frin Bampton med heyen pi en linje. Och nAgon dans till som jag inte kommer ihAg. Sedan
Bonnie Green (naturligvis). Uppstiillning fbr gruppfoto framlor katedralen. Stackars Titti jobbade som
vanligt febrilt med allas kameror. Sedan var det adj0 och lyckcinskningar till fuckard, Lennart, Ewa
och Leif som skulle hasta ivtig och hiimta sin kanalb8t i Wolverhampton.
Efter ytterligare lite strosande i denna lilla fina stad, ikre vi hem med Sheila. En kopp te i trtidgArden
och lite eftersnack. Friden br6ts i tur och ordning av att l) gmnnen ringde pi och undrade om Sheila
kunde ta hand om deras hamster under grannens semester, 2) en amerikanare vid namn David dtik upp
(morrisdansare fbrstis) och han skulle sova 6ver i Barry och Sheilas hus, 3) grannen med hamstem dtik
upp, denna ging medfbrande djuret i friga.

Efter en lugn och god middag tog vi en promenad i St. Ives och tittade bla

pi

den gamla stenbron som

miirkligt nog iir utrustad med ett litet kapell halvviigs Over. David (amerikanaren) plAtade de mest
om6jliga saker men var mycket trevlig och visade sig kunna mycket om morris. Det enda han visade
sig kunn l om Sverige mera i detalj var lustigt nog Stil-{arfars eskapader pA cykel.
"You don't know and I don't know, what fun we had in Brampton". Detta citat fr6n Winster visade sig
sttimma vdl in pA denna sista kvall de vi samlades vid "The Old Mill " i Brampton. Denna pub, som
naturligvis skulle varit femstjtirning om den legat i Sdffle, Partille eller var som helst i Sverige,
samlade dock nigra klara minuspoiing genom att servera 0l i plastrnuggar f6r beergardens-kunderna
samt att stingningstid var redan 22:30. Yi som var dtir hade dock en mycket gemytlig kvflll vid
llngbord ute i beergarden. Pete sjOng shanties, Vicki sjdng, alla sjong. Precis n{r Richard Gregson h6ll
sitt lilla avskedstal sldcktes utebelysningen och det 169 magi och lite vemod i luften inf6r avskedel
Bakom fagra l0ften av Fenstanton att komma och h[lsa pi oss i Sverige kunde man ana ett visst
allvarligt menat infresse. Vi flr v6l se (Mats prfintade)
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Utdrag ur the CAPER...
The CAPER 18 maj 1989 (red tuckard)

Telegram till vArt l0 lrs jubileum
Var det ni som dansade kring
med pinnar och sAn't d6r plingeling
va' taskigt an jag inte fick va me'
Ja va'ju inte sl farligt sne
laget, Kungs trcidgdrden
Ordforanden

A-

Vanligt snusk vi seft till leda
tycker vi pi Fr6cka Freda'
morrisdans ger oss komplex
dansasju enbart av sex
Malena

I

Siinder Er en hjllrtlig hllsning
kanske Sven hopp om frtilsning
Om svenskens vdljag drar fbrsorg
si kom ej mer till Sergels Torg

Maria Enmansorkester
Grattis Eken till lO-lrig tradition
Vi planerat 9O-talets morris-pinn-produktion
Av ask och rdnn som i skogen stA
vi reserverar f6r Er ett ton - eller we
Domrirwerl<et

Grattis Eken frAn en luden
Varfdr blev jag inte bjuden?
StArjag ej sl hogt i gunst
nu nlr det {r tid fOr brunst?

Er tillgivne dlg
MOSES

10

Dagbok

frin

Englandsresa 1992

Sdndag 28 juni
Lennart A skriver ftiljande:
Morgonen bOrjade med eft bad. Snflade med vattnet. Pga den lAnga torkan ir det ju ont om vatten. Vid
toabesdk iir det svlrt att snAla med vatten, minst 50 liter spolar man bort. Frukosten var en hOjdare.
Anette, som v&r viirdinna heter, hade utelamnat den diir flottiga brOdbiten.
Efter allt morgonfix skulle vi dansa i Broadway. Mas fick &'ka i B&B bilen. Vid kvart i tolv parkerade
vi framfor "The Crown and Trumpeth" i Broadway. Roly satt pA ftirsta parkett och viilkomnade oss. De
monislag som vi skulle dansa med i dag var: Commoners Morris fr6n Wolverhampton och Mosley

Morris fr6n Birmingham. Commoners hade vi traffat tidigare under vAr rurne 1989. Commoners var

pA

plats, Mosely kom nigot senare.
Commoners, som dansar Border morris, dansar nog hellre iin bra. Inget fel med det, de verkar ha kul
tillsammans. Mosely' dansar North West Morris. De har en tjejsida och en killsida. Fdtterna tir bekliidda
med clogs. Melodeonmusikern var sen s& vi llnade ut lv{ats. Han giorde succd. Det var varmt, varmt,
varmt...SAkert 30 grader i luften. Efter nAgra danser fllttade vi oss till Broadway City. Commoners
stiillde upp mikrofoner och fdrstiirkare. Alla dansade lor glaua livet. Svetten lackade i vtra pannor.

Vi hade bes*illt Ploughman's lunch till kl 14:00 pA The Bell i Willersey. Ddrftir packade vi vira
pinaler och ikte hem. Vi bor niimligen i Willersey. Ploughman's bestod av brrid, ost, sallad, picklade
unioner mm. Jag fick en Stilton och en gulost. Efter maten bdrjade vi dansa igen. Adrian Turnham, vir
originalliirare, var pA plats ftir att sfudera vAr dans. Han fick gcira en solojig. "Nutting Girl" i
kortbrallor.
Efter avslutatd dans sliipade vi oss hem och sparade pA vatten. Man kanske skulle bada i toaletten
istiillet!. Kviillsmat At vi pi The Bell. Det var varmt sa vi satt ute i Beergarden. Sedan Akte nAgra av oss
- Jan, Ann, Jonas, Ewa, Leif, Inger, Ingrid, Mats och jag hem till Jean som bor i Evesham. Dir satt vi
och "chattade" i tradg&rden en stund. Ddrefter gick vi in och sjOng "Jonses Ale" samt hummade
"Appelbo GAnglit". Det var mrirkt i Wellersey ntir vi kom hem. Niir man tittade uppit stg man
vintergatan. God Naul (Lennart A).
MAndag 29

juni

Efter frukost kom Rickard upp till oss for att bdrja vir vandring till Chipping Campden. Vi var ftirst
och inhandlade lite banan och vatten i vAr superbra supermarket. Vandringen upp till Dover Hill gick
man med minga raster och st6n i vf,rmen. Uppe tog vi en rejiil paus och tittade pA den underbara
utsikten. Nerftir backen gick det ganska fort ftir vi liingtade efter vAr fdrsta XB i oktind pub. LAng
vandring till niista pub, Lions Arms ca 200 meter, diir vi At god mat och drack 6X. Sedan blev det
kattjakt och adapterkOp, rtiddningen ftir vir kaffebryggare. Hdmfllrden gick nAgot ltittare med ett par
pints i magen. Uppe pA Dover Hill tog vi iinnu en vdlfdrkdnt paus med Rickards hallon. Hemma igen,
ett hialigt bad, det gick att

gi i sandaler.

Traffade resten av gtinget vid The Bell, vi hade blivit ntgra fler. Fick vtnta ett bra tag pA maten, men
under tiden fick vi andlig spis av Frdlsningsarmdn. England's Glory b0rjade dyka upp, ett k6rt
iterseende ftir mfurga. Nigra tanter holl pi att ta pa sig gula ftirklAden, vad minne bliva? Det var
Ragged Staffsom dansade Ladies Border danser. England's Glory var lika bra som vi minns dem.

Vi gick alla vidare till The New Inn. Ddr dansade vi till mdrkret fbll. Vi sjOng ftir Ewa och Ing-Marie
som bAda ffllde ir och uppvaktade med var sin kyckling och kort. Kvdllen var skOn, s[ det blev en del
snack Over bordet av nigra tappra. Enjdttemysig kvell! (diktat av Leif, skrivet av Inger).
Tisdag 30 juni
Kattis och jag bestimde oss fdr att 6ka till Stratford i dag. Vi fick 6ka bil till Evesham. Derifrin gick
bussen till Shatford. I Statford it vi lunch vid floden med familjerna Par och Giggi. Sedan diskuterade
vi dagens problem: Var var det egentligen nlgonstans som vi gick av bussen? Vi beslOt att ffigapi
turistbyrin. Medan vi letade efter turisbyrln hittade vi busshillplatsen dAr man gick pl bussen till

lt

Evesham. Vi lkte en entimmes guidad tur runt Stratford. Jan K htmtade oss vid busshillplatsen i
Evesham. Julia var i studion fdr att l{ra ut clogdance. Kv[llen tillbringades pl puben Queen's Head i
Stow-on-the-Wold tillsammans med Sherbourne Morrismen (Ewa).

Onsdagen

l juli

I dag regnar det ocksA. Vi hade lite svArt att bestiimma oss ftir vad vi skulle ta oss ftir, sA vi blev
hemma pS ftirmiddagen. Nlgra Akte pA rundfur i bygden och handlade T-shiru pA Hook Norton. Efter
lunch f,kte vi till Evesham ldr att tviitta och fick erfara att20 p inte rticker ftir att torka en watt.
kviillen klarnade det upp lagom till att vi skulle bdrja dansa med de inbjudna gtisterna. Tyvarr blev
cloggarna frin Tetbury avskrtickta av dagens regn, s5 det kom bara en tjej som dock gjorde en frn
uppvisning. Min dr5kt var naturligvis inte torr efter dagens misslyckade torkftirsOk si jag fick filma
isttillet.
P&

l
f

Vi bdrjade lite avvaktande pA The New Inn med Beacon Morris och Mike Salter och idel kiinda
ansikten frln Merrydale Morris. Efter ett tag ddk llmington Morris Men upp (dock helt oanmiilda). Vi
fortsatte sedan till The Bell lor mer dans och 61, denna gAng framftir puben, mot gatan. Det blev en fin
danskviill med god stiimning och jag fick tom dansa utan driikt (dock med civila klader) di det fattades
en dansare i Ring O'Bells.
SAng och spel dominerade insidan av puben resten av kvdllen tills musikem hos llmington hade
mungipoma nigonstans ovanfiir oronen efter det han upplyst Mats om att det var en "English fune" de
spelade. Och Rickard fick en handduk att torka blxorna med (Phr).

Torsdag 2 juli
Vtidret tir nigot stabilare i dag. Stora bilturen i riktning mot Hook Norton - Jan, Ann, Jonas, svenska
kompisar, Giggi, Jan, Bj6rn, Jenny, Asa, Mats, Annika, Erik, Staffan, Ewa, Karin och Kaffis siillskapsresa!. I alla fall fiirskriickte vi damen i shopen nlgort, men d& vi giorde storartade ink<ip av
allt mOjligt och osmakligl si blev hon med tiden rdtt uppit.

Tyviin kunde vi inte fA gA pA nigon runda, sA for att trosta oss tog vi en (half) pint p& The Pear Tree
innan vi rullade vidare till Great Tew och puben Falklands Arms (som l5r ha hetat The Malvinas under
Falklandskriget). Mycket trevligt och rdrigt innomhus med muggar och juggar i taket. Vi &t div lunch i
trtidglrden och tog en svdng i denna vackra by med gott om hus med "thatched roof'.
Ntir hela siillskapsresa var inne i bilama igen var klockan mycket, men vi tog en snabb mellanlandning
bland dollarnrristerna i Bourton-on-the-Water. Vi hann hem 5 minuter frre Julia som kom och hdll den
sista cloglektionen.

Runt 07:30 kom den County dans grupp som John och Elvyn brukarjobba med (nigon sade att nu
dansar de mest Playford danser). Nlgot h6g medelllder, men god sfltmning. Th6l0Vpepparkaks break.
DA engelsmtinnen gick visade sig att Janne, Jan och Rickard "fdrsyunnit''. Runt klockan 12 kom de iter
frln The Bell med slipsar och beer mats och en och annan 6l innanfbr vAsten. Men d[ drack vi
hemmavarande just upp Annikas ftirjevin, sA vi skall inte klaga...(Ann).

Fredagen 3 juli
Regn, regn, regn. Fam Giggi, Ewa & Piir ikte till Oxford. Diir 6kte vi runt, runt, runt i ca 30 minuter
innan vi hittade ett ypperligt P-hus som dock visade sig vara ett dyrt sidan! 54:- och mycket krlngel
med en myntstjlilande biljettautomat. Till slut At vi i alla fall lunch pi The Turf Taverna pl Bath Place.
Efter det th6 och kaffe med idel goda kakor pA ett "aftemoon-tea-place".
Regrret fortstte att Osa ner Over oss och vi gick in i saluhallen och k0pcentat till slut. I eft slaktarfonster
Itg en kalkon som slaktaren just h0ll pl med. Gustav 4 ll2 och Ing Marie titade storOgt. Sedan satte vi
oss i en mysig bilkO ut ur Oxford och ktnde oss som riktiga pendlare pa vAg hem frin jobbet pt
universitet. Eller kalkonslakteriet kanske?

Kv6llen avslutades hos Wendy och Stewart utanfdr Tewkesbury. TrevliS. Nu regnade det pl dem som
skOtte

grillen! Vi fick

se deras

video frAn Sverigebes6ket 19E9. Moses var ocksA med.

l2

Fam P6r med smA, smA barn flkte hem fbrst som vanligt och bdrjade med vllling, blOjor mm mm. Ing
Marie har fortfarande denna vecka inte haft tillfXlle att kenna sig ens left berusad. Men det kommer fler
E-resor med st0rre barnll BRA DAG! (lngMarie).

Ltirdag 4 juli
Min inre viickarklocka svek mig inte i dag heller. Den ktirde upp mig i tid fiir att Karin och jag skulle
hinna med en shoppingrunda i Broadway pA formiddagen. Nija, sova fEr man vdl gdra niista vecka nAr man har tid.
hade stamt m6te med Janne, Ann och Jonas vid Village Green for afi aka med dem till puben "the
Fleece" i Bretforton diir vi skulle dansa. Puben var sdt, Karin ville stoppa den i fickan och ta med den
hem. Glinget vi skulle dansa med var "The King's Head" som dansade Border Morris. Vi fick dock
konkurrens av en skriilldus elever till Dave och Julia. I sttillet ftir att titta pi oss spelade de skjortan av
alla inom 5 miles radie. Efter en Plougman's lunch i ladan intill dansades det igen och sA var det dags

Vi

aft ika hem

till Willersey och gora sig i ordning

f<ir

kvellen.

St0ne delen av oss Skte in till Evesham och gick pA indisk restaurang, vilket var en ny upplevelse,
6tmindstone ftr mig. Det gick it m&nga glas vatten och nanbrddet skall jag sent gl6mma. Nlista punkt
pi programmet var att 6ka pA fest till den "Folk Camp" som Daye och Julia ledde.

I

Niir vi steg in i salen mOttes vi av ett rungande "one-fwo-three-HEJ!ll" frin scenen. Dave, lbrstiss,
som repeterat in denna anviindbara svenska hyllningsfras med sina musiker.
Snart stod glzidjen hogt i tak och den engelska countrydansens vigor gick hriga. Sjelv ftrhtilljag mig
avvaktande till en bdrjan, men y€u iindf, snart igAng med nAgra danser (niir man swingar med Rickard
f&r man vara glad om man har fotterna i marken nigon ging i bland). En dans att notera var fiircivrigt
"Star Trek II". Intressant p& min tira...

Niir mina 6gon bdrjat niirma sig korsposition var det dags att ika hem i den svarta natten efter en
mycket rolig kviill Grdntat av Kattis).
Sdndag 5

juli

Sdndagen som fuckard minns den.

Efter en countrydans kviill iir man ganska maft, speciellt n?ir man inser att dunken med fem liter Hook
Norton BB tir tom. Nival, jag var inte ensam... I dag tir det meningen att vi skall g6ra en stor pubrunda
med Pebworth MM och Belle D'Vain. Vadret kunde vara battre, men som Leif och jag sa: ,.Det blir
bra!".
"The New Inns" hSmtade mig och ivtg till Offenham, the Boat, bar det. Niir vi kom till Offenham
skulle vi fdlja skylten mot "the Ferry". Detta gforde vi. Strax innan floden stannade vi. DIir
fanns (finns
fortfarande hoppasjag) en pub som heter "The Bridge Inn". NAgon ftirja fanns inte.
Jag fr6gade en
person i puben om Pebworth skulle dansa h6r. Hon sa: ,oyes". ..tar er
ihe Boat?,, saaeJag. i{o, ,u,
"This is the Boat"' En narrow boat 169 vid det som en gAng hade varit en bro. Efter
,turO b6rjade
fler morrisdansare dyka upp. Puben serverade Theakstoneis XB och Op sA jag
hade",
inget emot att
viinta, Pebwoth, Belle D'Vain och Eken gjorde sina danser. Tyviin strtckteKin
Davie-s, en av v6ra
viirdar 1986, sin ena muskel. SAdant gor ont. Det vet jag av e*arenhet. Vi holl
pi ganska liinge, mflnga
hdrliga danser framfdrdes, bla Upton-upon-Severn hankie. Vi avslutade
vart foista Uestik p6 ;.The
Boat" = "The Bidge Inn" med en lunch som pebworth ktipte.

Andring av program: vi 96r direkt p6 vid Mary Arden's House, wilmcote. Hon
var Shakespears mor.
De tre lagen dansade. Leifjagade upp barnen. Jag skriimde ett. Lennart
lekte falkener*. o"h vi tog oss
hem med trjtilp av Kevin (Vi: the New Inns och moi).
ombyte + vila + pubbesOk pA The Bell, dtr vi tog kort pl the landlord. Han dr
en av de mycket trevliga
landlords i England- Iv[g igen till The Boat for en BB{ med Pebworth
och Belle D'Vain. Nu utan
Giggi, Jan, Asa, Bj0rn och Jenny som for ivsg till St ahans. Vi fir l0rs6ka klara
oss 6nd[. Med
hjalp
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av tjejerna i Belle D'Vain som Leif raggade upp och med hj[lp av landlady, som jag raggade upp, gick
det ndstan And[. Pebworth gjorde en hiirlig stickdance med facklor. Pebworth och Belle D'Vain visade
n6got som jag vill kalla riktig border. BBQ var god. OPn i keramikmuggama med "The Bridge Inn"
hade sin verkan (muggen rymmer ca 1,5 pint).

Vi trtiffade Peter Harrison som ddk upp med sin fru Mary. Han hade slutat dansa. Spelar nu ftir ett
Ladies Morris Team. "My lovely girls" sAger Peter, "them women" sdger Mary. En sak 6r helt klar.
Pebworth och Belle D'Vain framstir ftr mig som nigot av det btista England har att erbjuda niir det
glller morris. SAdana dansare - sidana mlinniskor!.
1994 har Eken och Pebworth 15 Ars jubileum, Belle D'Vain 5 6rs jubileum. Kanske nagot att sikta pA?
Jean, Julia och Dave vid The Boat.

Sjiilvklart fanns

Vi avslutade 1986 6rs tur med Pebworth. Samma nu, inte helt fel. Tack alla underbara miinniskor i
Eken med omnejd ftir underbara l0 dagar (Rickard).

Utdrag ur the CAPER...
The BAKER 26 januari 1989 (red Lennart A)

Bampton Chocolate Mix
2 iigg och 3 dl socker r6res ihop. Blanda 4 msk kakao, 2 tsk vaniljsocker, I nypa salt,

1,5

dl vetemjol

och 100 gr smiilt margarin.

Hiill i smord och brriad form.
Gr6ddas i 35 minuter, 175 grader.
Adderbury Applecake
2 iigg och 3 dl socker r0res ihop. Blanda
margarin.

-)

3 dl vetemjOl, 2 tsk mald kardemumma och 125 gr sm6lt

Hiill i smord och br6ad form.
2 tipplen i tunna klyftor trycks i smeten.
Criidda i 45 minuter, 175 grader.
CAKES AND BISCUITS FOREVER

I
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Dagbok

frin

Englandsresa 1994

juni
pl the Terrace Hotel i Scarborough.

Fredag 24

tag
Ewa och Kattis kommer med t&g' Ann kommer med
hiir
de
bodde
ntir
som
rum
samma
flr
Jonas
och Rickard, Jan och Jonas kommer med bil. Ann, Jan och
i kvrll och ta sig till the Crown
tillNewcastle
ftirjan
med
komma
skulle
Lisa
och
A
1992. Lennart
Hotel i Malton diir de har bokat rum.

Vi

samlas

b0rjar med samling pl the Corner-Cafd'
Fdrsta kvtillen pA Scarborough Fayre Morris Dance Festival
year)
och traffar Phil watson' ledaren lor
North Bay. vi'f[r vira badgJs (a new colour again this
vi bara 5r sex dansare, utan
Scragenz. som vi skall dans'a tiilsammans med i morgon. Eftersom
visa
sig gA bra'
,rrii..r, pratar vi med Phil om inl&n av spelman, vilket skulle
Staton) och nere

-)

(caller Nigel
Pi the Corner Cafd tir det country dans en trappa upp till Widdershins
inte vill s6nga
baren
att
sig
visar
lors6ker vi starta jam-session med monismusiker. bet
sA

av

juke-boxen

vi fAr flytta ut i enffen.

Ltirdag 25 juni
Yaxley Morris som
Samlin-g kring frukosten i kiillarplanet. Jan och Ann iterser dansande paret fran
Som vanligt skall
i
Scarborough'
gtgatorna
mot
ned
per
fot
av
iiven bodde diir 1992. Sedan baidet
Hood's Bay och
Robin
till
bussen
ta
fir
de
som
Vi
avundas
Scragenz h6lla till inne i Scarborough.

Whitby. Samling skall ske utanfdr Bank of Scotland. Niir vi kommer dit iir det redan full far pA
dansandet. Det visar sig gt bra att hitta musiker som vill spela ftir oss. Musiken fAr vi humma si de
ftirstiLr-vilken lAt vi vill hi. Sedan biir det iv?ig i hundra knyck. Temot iir nigot uppskruvat ftir dansare
som dr vana vid Mats lite lugnare stil. Vi dansar tills det iir dags flor lunch. Den intar vi p& puben the
Hole in the Wall, eft traditionellt vattenhll ftir morrisdansare i Scarborugh.
Efter lunch samlas vi utanfor ett nybyggd kdpgalleria for mer dans. Eken dansar bla Beaux of London
Ciry, en dans diir det helt plotsligt bOrjar regna smi gula plastankor, allt i det ntgot uppskruvade
rempor. P[ eftermiddagen flr vi ika buss till Scalby dir det pig&r en Village Fair. En synnerligen
typisk engelsk byfest modell -94: stind med eterneller och oiikta smycken, kladdiga glassar och bric-abrac, cream tea, irliinds dans, utkltidda bybor och facepaint. Askan hanger i luften, det dr varmt och
kladdigt, och llng kO till tilen ipuben.

Kvtillen avnjuts p& the Spa complex diir det iir en avslagen Ceilidh med Colonel Custard Band (caller
Roy Aitkinson) och utomhuskoncert med Rites of Man. fuckard valde att gi ut och dansa med
Scragenz, ett klolrt val si htir i efterhand, di man alltid slutar pi the Hole in the Wall och baren pA the
Spa inte hade nAgon real ale. Det baista man kunde tiinka sig var Guiness. Vi vandrar hem i den ljumma
sommamafien.

Sdndag 26

juni

Ann Sllde [r och vlcktes av stng och Old Peculier-fiOja av wa

J. Rickard ser nlgot trdttaxe ut vid
frukostbordet An oss Owiga som missade glrdagskvdllen pl the Hole in the Wall. I dag samlas
Scragenz vid standen. Vi dansar Balancy Straw i vflr Bledington variant till allas f0rvAning, med Phil
som sjatte man d& Lennart och l-isa inte skulle komma till s6ndagens dans. Alla22lagen samlas sedan
vid the Lifeboat House klockan 12:00 fbr procession till the Spa. Alla v{skor lf,mnas i en buss som
6ker efter processionen. Hela gatan fflls av morrisdansare. Scragenz dansar Black Joke frin Adderbury
som procession. Ldngst bak i setet [r det mycket svlrt att hOra musiken, man fAr lita till sina 0gon och
rytmkdnsla fOr att nAgot sE n6r h[nga med.

S0ndag kv6ll skall vi 6ka till Malton fdr att h6ffa Lennart och Lisa. Just vid infarten till Malton
trampar Jan kopplingen i botten. Kopplingsvajem har gitt av! Kris! Vi ringer fr6n puben mitt 6ver
gatan till Crown Hotel och meddelar Lennart som kommer ut till oss. Samtidigt har vi hittat
telefonnumret till Mennel Motors i Malton, 24 hr accident and breakdown recovery.

Ut kommer tvi killar i en van. Den ena visar sig vara rallymekaniker et bh finska rallyfUrare. Han k6r
Opeln till verkstaden och vi andra fdljer efter. Man kan inte f[ fram nlgon ny kopplingsvajer en

15

Vi
en Fordbuss med plats fbr I I passagerare'
sodagkv[ll, si vi erbjuds att hyra en bil. Det visar sig bli
Company's
Brewing
Hotel. Vi provar Malton
parkerar bussen pa tore.tl M.lton och 96r ner till Ciown
och Lennart plockar fram instrumenten
Jonas
Jan,
och
BOBI)
OWD
produkter (smakar bra, speciellt
och spelar nAgra lltar'

Mlndag 27 iuni

bil iker nu Janne' Ann'
kopplingsvajern gick just nu! I sttillet fijr att pressa ihop oss i Jannes
gott om yta runt sig i bilen' Viidret tir lika
Jonas, Rickard, Kattis o"h i"a Lot Whitby och har otroligt
publunch' fuckard ser pi
varmt som tidigare och vi gir runt ett par timmar innan det iir dags for dagens
pA antikviteter och Ann och Jonas
vackra bakgardar, Ewa och'Kattis p[ stan i storsta allrniinhet, Janne
till Robin Hood's Bay'
g&r Draculivandring, Alla smakriktningar tillgodosedda! Sedan blir det av
med en ny kopplingsvajer. vi
Jame har under eftermiddagen ring tiliverkstaden och bilen iir utrustad
reparerade bilen. P& kviillen
tar vagen 6ver yorkshire M-oors via Pickering till Malton lor att h6mta den
p6 en Fish and Chips
ldrs6ker vi hitta en restaurang som passar alla smaker, inte det lattaste. Vi hamnar
restaurang liings vattnet. Ingen hdjdare. Det blir diiremot kviillens avslutning.
Kanon

altt

Av en h6ndelse vill vi avsluta kviillen med en 01. Den pub vi gick in i (serverade Theakstone) visade
sig husera Scarborugh Folk Club just denna kviill. Trevlig musik och raffles. Jan tar hem hOgsta
vinsten, en flaska tyskt vin!
Tisdag 28 juni
Lennart och Lisa kommer till the Terrace Hotel och Ewa och Kattis lastar in sina saker i Lennarts bil.
Vi 6vriga har kltimr in oss i Jannes bil. I dag btir det av mot Newcastle och Cloggies' Vi besttimmer
raff ftti lunch p& en pub i Witton Gilbert utanftir Durham. Efter lunch &ker vi till Beamish, ett stort
omride diir man byggt ett Open Air Museum som skall spegla lr 1913. Kan verkligen rekommenderas!

Vid 6-tiden samlas vi hos Anne Crane. Vi blir hjiirtligt mottagna. Hit kommer Andy, Megs, Ian och
Joan. Man har fixat mat och vi sitter i Anne's back garden och dter, dricker, spelar och glammar. Till
och med den fiolspelande grannen hoppade over staketet ftir att lyssna.
Rickard, Lennart och Lisa bor hos Andy och Megs. Ewa och Kattis bor hos Ian och Joan medans Jan,
Ann och Jonas fiir bo i den inneboende kinesiska studentens rum (han var inte hemma) hos Anne.
Onsdag 29

juni

Andy och Anne har tagit "a day off' ftir att guida oss. Vi Aker pi utflykt till ett blisigt Hadrian's Wall,
tittar pl Hexham cathedral och hllsar pi en fiolbyggare som Andy kiinner.
Janne, Ann och Anne giorde en snabbvisit hos Chris Metherel (cloggie's foreman) och sig p6 hans

privata bibliotek med danslitteratur. Han har dessutom nyligen blivit the archivist of the Morris Ring
vill man ha morrishistorisk information iir han mannen att kontakta.

sA

Kvlllen tillbringar vi p& Cumberland Arms. I puben Overvining finns utrymmen dlir morris och
rapperlag brukar tr,ina. I kviill trinar ett rapperlag, the Kingsmen. Vi fllr prova p6. I bottenplanet plgir
onsdagkvlllar Irish Session. Den f,r i full gnng n8r vi kommer. Andy sitter och spelar fOr fullt, fler
fi oler, gitarer,fl 6jt och bodhran. Supercloggaren Suzanne joinar glnget.

Vill man prova dlligt

01, kan vi rekommendera Cumberland Anns i Newcastle. De hade 4 sorter real
inte nigon var helt OK. Det smakade surt! Och toaletteutymmena skulle ha givit svenska
hiilsovlrdsmyndigheter krupp. Trots detta var stlimningen p[ topp!

ale, jag

tor

Torsdag 30

Vi

juni

samlas pA morgonen hemma hos Annie fbr avfErd s0derut.

Vi har fBtt tips av Annie om

en

clogfabrik, Walker's clogs i Hebden Bridge som sdljer clogs 0ver disk. Det visar sig finnas gott om
olika sorters clogs och Ewa lyckas hitta ett par som passar. F0rrdsten furns hdr ett helt craft cente att
springa runt i - men nu kanske man skall

hllla i pengarna?

Vi fortseuer ner mot Skopshires bOljande kullar. I Church Stetton stannar vi och letar B&B. Jan, Ann,
Jonas och Rickard hamnar pA en pub nlgra kilometer sdder om Church Stretton - The Wayside Inn -
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vi samlas alla vid church Strettons indiska
bredvid jlrnvagen. Huset skakar ndr tigen passerar.
all maten.
,.rtuu.uit och ivnjuter en stralande middag. Vi orkar inte 6ta upp
till baren och ta en stilla kviillsol' Visst Hemkommen till Wayside Inn tAnkte vi armbAga oss fram
en egen music session'
fram till 22'.45 var vi alldeles ensamma i puben - och hdll
Fredag I juli
byn som er kend ftir alla sina antikvariat' The
Jan, Ann, Jonas och Rickard aker till Hay-on-wye,
gata finns flera antikvariat' Gillar man
cinema ar en gammal biograf full med bocker. Liings varje
och tog en eftermiddagsfika i
bricker iir Hay-on-wye ett"paradis att botanisera i. vl at lunch i Hay
Upton-upon-Sevem, det l6ter vtil bra?
utanftir Broadway' Vi
Samling inftir helgens dansande sker pA Leedon's Campsite i Childswickam
Diir stAr tiven
glider ii p6 camptgen vid 6-tiden. Llngst in har man avsatt plats for morrisdansare.
pubtaltet dar baren organiseras av the Fleecel

I

Vi samlas runt bartiiltet
7 morrislag (ftirutom Eken) besoker Pebworth och Belle D'Vain denna helg.
Norge och de kan inte
i
pi
hotell
och Kevin kommer med nyheter frfin Mats. Mats och familjen finns
Englandsresentirer
Vi
bilburna
komma; problem med fiirjan. Annu en helg utan musikerl Dessa bitar.
iir ett provat slakte. Hur hamnade de i Norge?
and family is staying with John and Tina Giles, the two ladies will be with Jenny Taylor and
Rickard will be with Jenny and Kevin Mcleich". Lennart och Lisa blir inkvarterade hos Ken Davies.
,.Jan

Kviillen blir avspiind och trevlig. Vi frataniserar med de Owiga lagen, dricker "Old Hookey" si liinge
den rticker, ser hur iiven barnen finner varandra och rusar runt. Vi kan konstatera att hiir i England blir
det faktiskt m6rkt redan klockan 22.

Ldrdag

2

juli

Vi samlas pA Leedon's ftir vidare f?ird med buss. Man har hyrt in 3 bussar. Eken placeras tillsammans
med Adlington Morris (men) och Hertfordshire Hollies (women) pA Tour A. Vi 6ker fiirst till
Broadway och dansar mitt i byn. AdlinSon visar sig vara ett duktigt Cotswold lag och dansar i grla
htiga hauar. Hertfordshire Hollies dansar North West. Vi llnar Kevin som musiker.
Ntista anhalt tir Chipping Camden diir vi dansar pfl "the town square". Sedan biir det av till the Bakers
Arms, Broad Camden, ftir lunch. En mycket trevlig pub som kan rekommenderas frr sitt urval av real
ale.

l
Efter lunch iir det dags ldr dans och vi llnar Adlingtons musiker till Beaux of London City. Han spelar
som i trans, si ntir Rickard och Janne skriker PANG! i ett skjutkorus sA tystnar musiken till Ekens stora
ldrvAning och alla andras fdrtjusning.

Vid 3-tiden samlas alla 3 bussarna i Stratford och vi dansar "on the Bancroft, an excellent dancing area
beside the River Avon and outside the famous Royal Shakespeare Theatre". En stor och entusiastisk
publik finns dlir. Bland publiken hittar vi Richard Mullard (skyltmAlaren) och Gittan Cedervall som
kommit hit pA rekommendation av Jan, Jonas och Rickard.
Vid 4+iden iker vi frln Stratford till Pebworth Village Hall diir man dukat upp fbr

cream tea - te och
scones med marmelad och grlidde - som avnjuts p& griismattan. Vi samlar ihop alla Eken medlemmar
f0r det obligatoriska gruppfotot. Arets upplaga f,r nog det minsta hittills.

Pl kviillen iir det Barn Dance i Evesham "where a live band will be playing and sausage and chips will
be served" i en skola dlir det visar sig att John, Kevin och Jenny arbetar. Aven denna kvlll hade the
Fleece Inn ordnat med baren. Kvdllens favorit i baren var "Fat Bastard" (ag menar 6le! Rickard!). Det
dansas, dricks 01, kdps raffletickets och snackas med alla trevliga m{nniskor. Samma avslappnade,
smiberusade och lekfulla st6mning som si ofta pi ceilidhs efter a hard day of dancing. Folk dr
vtlvilliga och intresserade av oss och skulle man gi efter allt som stgs en sidan htir kvlll skulle vi fA
Atskilliga lag och individer pA bes0k redan 1995.
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Pebworth och Belle D'Vain sklr upp fddelsedagstArtan fOr alla att smaka. Rickard fllr en klpp av Peter,
en av Pebworths founder members. En kBpp som varit med om att starta ett monislag fOr 15 Ar sedan.

NIr

dansen tir Over samlar

vi Pebworth och Belle D'Vain ldr

en hyllningsdilrr

skiven av Jonas

"ln 5 and l5 years you been a team
And you've been quite good it seem(s)
We wish you all the best of luck
But in Norway your present got stuck
l: was a very beautiful thing
But instead of that we now will sing
Happy dancing to you...
We will give you the present u'hen
You will invite us back again"

Sdndag 3 juli
Sondag morgon mAste tyviirr Jan, Jonas och Rickard &ka mot Harwich och ftirjan, Ann skall till flyget
pA Garwick. Hur man tar sig hem med bAt frAn England sommaren 1994 ar ett kapitel ftir sig.
Fdr <i,vriga ventar en srindag med dans i Evesham och dans med lunch pA the Fleece Inn.
trftermiddagen avslutas med dans vid Mary Arden's House, Wilmcote.

Nedtecknat i efterhand av Jan och Ann.
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Utdrag ur the CAPER...
The CAPER odateraci december 1992 (red Pdr)
"...Saffiansbullar har ju en tendens att bli lite torra..HIll i lite matexrakt i degen. Traditional Bitter tex
skulle kunna passa sA hrr f0re jul. Skulle det inte hjalpa fllr man v{l helt enkeh doppa bullarna i 6let

direkt."

l8

EKEN MORRIS DANCERS. KALENDARITIM
1989

28januari

Cafd Husby.

mars

Cafd Husby.

18

I - 2 april

april

8

25

maj

Engelska dagar i Gallerian.

l0

Ars

jubildumsfest, Park dstberga.

Daghemmet Gubbktirrsvdgen i Bromma, Annikas dagis, och
Nattslaget, Folkungagatan.

l

juni

Nattslaget, Fridhemsplan.

6

juni

Stockholms Festdag, Norrmiilarsffand.

l

10

6

juni

- l6 juli

16 -

Stockholms gator och torg med efterftiljande fest.
Englandsturne. Bes0k hos Merrydale Morris (Wolverhampton) och Fenstanton
Monis (Huntingdon). Dans tillsammans med Winster Morris Men i Taddington.

2l augusti Bes0k av Englands

Glory Ladies Morris. Dans pA Sergels Torg och S0der (17
augusti), Uppsala (18 augusti), Waxholm (19 augusti) och Karlhdlls Gnrd p[
Lingholmen (20 augusti).

23 - 24 septemberPlaneringshelg i Ekolsund.
26

november

Triiningssiindag i KURs spegelsal.

l4 december Brevskolan.
l6 december Julfest hos Mats och Annika.
1990

2l

^)

april

Fest tillsammans med J6rva Gille

(DLM) i Ladan, Husby Gird.

pi

l7 maj

Morris och country dans tillsammans med anstiillda

l9 maj

Daghemmet Ekbackens I0-Ars fest. Monas dagis, Kista.

3l

Pub

maj

pi

Sparbankemas Bank.

2

juni

Dans vid mtlg&ngen av Stockholm Maraton.

6

juni

Dans pA S0der.

9

juni

Stockholms gator och torg med efterfbljande fest.

16

- lTjuni

l0 - 15 augusti

Programator.

Ut{Iykt till Arholma.
Bes0k av Living Tradition och Wild Thyme. Dans
St6mman (12 augusti).

l9

pl

stan

(l t augusti) och

J6rva

25

augusti

Utflykt till Mariefred, Angbtt och

I september Stockholms

AngtAg.

Festdagar.

15

- 16 septemberNybdrjarkurs iHusby Trtff

22

september Norra Jiirvadagen,

l5

december

och Ladan.

KvartersgArden Gliintan, Kista.

Julfest hos Mats och Annika.

l99r

l
l

pl

J6rva Gilles irsmOte.

9 mars

Countrydans

4 april

Morris och country lor ABF Viisterort

23 maj

Morrisuppvisning

pA ett daghem

pA Trappan

i Vallingby.

i Vinsta.

6

juni

Morris pe stan.

8

juni

Stockholms gator och torg med efterlbljande fest.

l3 juni

Morris pA Sdder.

15 augusti

Morris pA s6der under Stockholm Water Festival.

l9 augusti

Uppvisning p6 Norra Latins skolgArd i Dansmuseets regi.

2l

Extra triiningsdag av Bledington.

september

9 november

F0reningarnas dag i Kista Centrum. Vi filmas av lokal TV. Sedan uppvisning
Stan d6r signwriter Richard Mullard har utstiillning av Pub

Galleri I i Gamla
skyltar.

l

1

l6 november

Countrydans kviill tillsammans med Oak Apple Band pA Musikmuseet.

2l

Julfest hos Mats och Annika.

december

1992
I I januari

St6dgala ftir Kenya arrangerat av KFUM-K-FUK pA Musikmuseet.

9 februari

Intemkurs: Uppfriischning av avlagda lvlorris-traditioner.

l4 februari

Flyktingftrliiggring pi

6 april

Genrep av TV inspelningen, ljocka Sliikten, Studio

7 april

TV inspelning av ljocka Sldkten med

25 april

FlyktingfbrlAggning

l4 maj

Flyktingfbrleggning i Skarpndck.

2l

Soders pubar.

4

maj

juni

pA

Soders pubar en gtng

Gebers Konvalecenthem, Orhem.

l, TV-huset.

Lasse Berghagen och tnga

Gyllene Ratten, Kungens Kurva.

till!

20

Gill.

p[

juni

6

I

II

juni

27

juni

Stockholms gator och torg med efterfdljande fest.

AGA, Liding6.
-5

juli

Vi idkar "indoor camping" i en dansstudio i Willersey utanftir
Broadway. Vi dansar med Commoners, Moseley Morris, Englands Glory Ladies
Morris, Ursa Major, Sherbourne Morris Men, Beacon Morris, Merrydale Morris,
Ilmington Morris, King's Head Morris, Pebworth Morris och Belle D'Vain Monis.
Englandsturne.

8 oktober

Flyktingfbrliiggn ing pA Nybodahemmet, Lilj eholmen

25 oktober

Monis

l9 december

Julfest hos Mats och Annika.

pA Gliintanfest.

1993
23 - 24 januari

Nyb6rjarkurs pA GlEntan.

12 februari

Ceilidh pA Musikmuseet med Oak Apple Band, morris- och cloguppvisning.

28 februari

DHR, Gubbiingen.

l7 mars

KFUM-KFUK

3-llapril

Bes0k av Newcastle Cloggies. Workshop i Brygghuset och pubkvdll pA Royal
Engineers lokal.

7 april

CELTIC FIRE. Stort upptAdande iABF-huset, Sveaviigen. Medverkade giorde
Eken Morris, Caledonian Dancers, Brian Mearns, Caledonian Pipe Band, Pipes and
Drums of the lst Royal Engineers och naturligtvis Newcastle Cloggies.

22 april

Flyktingftirliiggning, Vastertorp.

27 maj

Dans vid S0ders pubar.

S0ders Cafd. Uppvisning tillsammans med Oak Apple Band.

3

juni

Dans

5

juni

Stockholms gator och torg med efterfOljande fest.

23

juni

pi

S0der.

Dagverksamhet fdr handikappade i Taby.

5 augusti

Dans

pt

stan.

12 augusti

Dans

pi

S0der

28 augusti

Skarpn[cks cenfum.

10 november

British Evening anordnad av ABF pl G0rvdlns slott, Jakobsberg.

18 december

Julfest hos Mats och Annika.

2t

1994
27 januari

Konstituerande mtite fttr EKEN - F0rening for Engelsk Kultur

28 maj

Ceilidh med Oak Apple Band pA 'ljiirhovsgatan 56, morris- och cloguppvisning.

29 maj

Invigning av Upplands Bro nya centrum. Det regnarl

26maj

Dans

2

I

juni

pt

S0der.

Dans i Berzeeli Park, Norrmalmstorg och liings Birger Jarlsgatan.

I I juni

Stockholms gator och torg med efterloljande fest.

24juni-3juli

Englandsturne. Vi dansar pA Yorkshire Coast Morris (Scarborough Fayre) med 6
dansare och inl&nad musiker (24 - 26 junr) och besciker Newcastle Cloggies (28 - 29
juni). I - 3 juli deltar vi i Pebworth Morris (15 &r) och Belle D'Vain's (5ir)
jubileumsfirande. Aven nu med 6 dansare och inlflnade musiker dansar vi i
Broadway, Chipping Campden och Srratford.

I

I

augusti

3 september

Morris pA Sdder i samband med Stockholm Water Festival.
15 ARS ruBILEUMSFESTI
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