Spelmän och Dansare på Dals
Resa till Warwick, England 2014
Dagbok
21 juli:

Vaknade, d v s klockan ringde, efter en ovanligt kort natt, för
det måste ju packas också. Det var idag som ”Den Stora
Englandsresan” skulle gå av stapeln. Jag, Margareta, åkte till
Gunnel och dit kom också Elisabeth. Så blev det ett krånglande
med alla väskor och klädpaket som skulle in i bilen. Går det
med en bil eller måste vi ta två bilar till Mellerud? Funderade
och kliade i huvudet. Stuvade om det hela för tredje gången
och vips så verkade det att funka. Plockade upp Lasse i Åmål.
Tack vare hans minimala packning så fick vi plats i en bil.
Folket började samlas vid Restaurang Mellerud i Rundellen.
Det varma och soliga vädret, ca +26 grader, lockade till
glassätning i väntan på bussen. Bussen kom och vi packade in
oss, väskor, folkdräkter, instrument, kassar, handväskor,
ryggsäckar………… Så var vi iväg!!! Plockade upp mera folk längs
vägen söderut. Första riktiga stoppet blev Björkäng där Gunnel
och jag tog varsin dagens. Stekt spätta med skaldjurssås o kokt
potatis. Riktigt gott! Efter ytterligare några mil blev det
kaffestopp. Då serverades vi alla kaffe och
hembakad bulle!!!

Det var meningen att vi skulle ha haft en vacker utsikt över Öresund o Danmark men Vägverket hade satt upp
ett stort trästaket. Fast de ljumma vindarna o det goda kaffet uppvägde den avsaknade utsikten. Kom så fram
till båten och installerade oss i våra hytter på Peter Pan-båten. Så dressade vi upp oss inför buffén. Där fanns
det mycket att välja på o det smakade gott. Efter all maten och vinet och ölen så skulle vi ha dans- och
spelträning…………Vi dansade runt ”Peter Pan-statyn” och det blev trångt och gemytligt. Lite publik fick vi också.
Kvällen avslutades med en sittning i baren
och så var den
första dagen på
resan slut.
Margo och
Gunnel

22 juli:
Tisdagen började med en stadig och framför allt tidig frukost och kl 8 prick satt vi som lydiga bussresenärer
på våra platser och resan genom Europa startade. Majsodlingar km efter km. Fikapaus utanför Hamburg
gjorde att livsandarna vaknade igen – och när vi åkte vidare fick vi lite mer pyssel och knåp av Eleanor och
Agneta. När lunchen närmade sig i tid hade alla vägkrogar gömt sig och köerna var långa – trasig bil ivägen.
Men lite matsäck och frukt gjorde att vi överlevde en stund till. In i Holland innan krogarna uppenbarade sig
– Tulip inn – räddande ängel. Gott, gott……………
Varmt igår 27-30 grader och varmt idag 24-30 grader. Ny arbetsuppgift – var är låglandskorna alltid svarta?
Ser en massa kor men för långt bort för att se vad som är svart och vad som är vitt. Fika igen – goda muffins!
Och snart var vi i Calais. Båt över kanalen och efter en
dryg timma siktades Dovers vita klippor och dagens
5:e land intogs. (Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike
och England). Efter lite vänstertrafik kom vi fram till
ett underbart hotell med gööörsköna sängar.
John och Mia

23:e juli
Som sagt, sköna sängar på detta 4-stjärniga hotell.
Bra frukost var det också, att wienerbröd ingick
visade klassen.
Avfärd mot Orpington strax efter 8. Tror vi höll oss
på vä sida hela vägen dit, i alla fall kom vi alla
lyckligt på pendeltågen mot London efter att ha
köpt varsin off peak biljett för zon 1-6. Klev på slutstation – Charing Bross – där Lasse och Kickie Nilsson
mötte.
Några
få
avvek
för
egna

äventyr i världsmetropolen men de allra flesta följde
med
på Lasses eminenta guidning i City of Westminster. Det blev en rundvandring på 6250 steg enligt räknaren i
min mobil. Massor med intressant, och roligt framfört, information om Edwardar, Elisabethar, Cromwellar
och allt vad de hette. För mycket för att återges här. Men några platser och byggnader kan ju nämnas:
Trafalgar Square, Whitehall, Houses of Parliament, Westminster Abbey, St Jame´s Park, Buckingham Palace
(Elisabeth var tyvärr inte hemma) och så klart Piccadilly Circus som var turens slutpunkt. Soligt och varmt var
det hela dagen, och traskandet och allt trafikbrus tröttar så nu vid halv tvåtiden var det dags att ta igen sig
och få lite käk. Jag slog följe med Janne, Barbara och Claes-Gunnar. Vi rörde oss i riktning mot Covent Garden
och fick då syn på Chinatown i Soho. Hur många Kinarestauranger som helst! Tre av oss åt skivad anka med
olika tillbehör, mycket gott. Alla tog en Tigerbeer till maten, en ljus lager som svalkade bra i värmen. Sedan
en kort promenad till Covent Garden med sina gycklare, musiker och marknader.

Klockan 17 skulle alla vara i Uxbridge, en ändstation nordväst om London, och där skulle vi kliva på vår buss
igen. De flesta återsamlades först på Picadilly Cirkus för att åka t-bana gemensamt men några valde att åka tbana på egen hand. Oavsett vilket så fick alla erfara att t-banan var kapad för ombyggnad innan Uxbridge.
Med busstransporten (vajert nu fick man ju åka dubbeldäckare också!) kunde vi i alla fall till slut, men rejält
försenade, varma och törstiga (nu på sena eftermiddagen var det nog +30 grader) precis allihopa kliva på
bussen och starta färden mot Warwick. Innan dess rusade vi dock in på Sainsbury´s och köpte slut på deras
lager av kylda drycker.

Vid 20.30 var vi framme vid hotell ”Warwick Express by Holiday Inn”, granne med puben ”Grötgrytan
(Porridge Pot) några km utanför Warwick. Dagen avslutades för några av oss på Grötgrytan med lite mat och
dryck.
Lasse Lind

24:e juli:
Första sovmorgonen. Efter en god men inte luxiös frukost äntrade vi bussen för resa mot Stonehenge med
Lars Nilsson som guide. Han startade med en kort kurs i engelska. I strålande sol, 29 grader, besökte vi
Stonehenge utrustade med var sin automatguide. En del gick och andra åkte med servicelinjen fram till själva
monumentet. Efter 2 timmars besöksrunda bjöd våra bussvärdar på kaffe/the och kaka innan vi for vidare
mot Salisbury.
I Salisbury mötte vår spelvän Chas oss vid

bussparkeringen. Alla drog iväg inåt staden för
att få lite mat i magen. Rätt många från vår
grupp och Chas gick till en pub/restaurang med typisk
engelsk mat. Gruppen splittrades ännu mer. Några åt
Afternoon Tea. En del gick till den vackra katedralen och
en del på shoppingrunda. Berne inköpte en vit skjorta på
Second Hand som skulle användas till uppvisning med
oxdansen.
Återsamling skedde på Market Place där vi körde ett
genrep inför festivalen. Vår publik bestod av
pub/restaurangbesökare vid torget. En gammal dam i
rullstol berättade att hennes mamma hade dansat
”engelska för tre par” som vi dansade. Återresan till
Warwick blev en långtur via bl a Bath.

När vi kom till Warwick var kl 21.50 och restaurangen Porridge Pot stängde köket kl 22. Så det blev rusning.
17 sandwiches beställdes. Sen sa dom stopp. Efter samvaro över något drickbart troppade var och en till sitt
c:a kl 23.

Eleanor Ytterby

25:e juli
Warwick:
Efter att ha kämpat oss igenom hotellets engelska frukost avseglade vi med bussen till festivalområdet
09.15. Där fick vi våra festivalband. Därefter åkte vi till Warwick Castle. Där tillbringade vi några timmar. Vid
huvudingången fick vi veta hur man brukade bemöta
objudna gäster som absolut ville in. Om de mot all
förmodan skulle lyckas ta sig innanför yttersta porten
hade man kokande vatten eller olja att hälla över
dem. Man mötte dem även med pilar och
stenbumlingar. Urin och avföring tog man också till
om det behövdes. Slottet hade ett intressant
museum.

Det fanns mycket att se och göra som att se stora
rovfåglar i aktion och en riddarturnering där två

ätter kämpade om
inflytande. Man sköt
också med en jättelik
stenslunga som man
kunde slunga iväg tunga
brandbomber med. Det

spelades historiska scener också, t ex när trollkarlen Merlin driver ned svärdet Excalibur i en sten och när
Arthur drar loss det och blir vald till kung. Detta och en hel del annat fanns att se och göra i och runt

fästningen.

På em tog Lasse Nilsson oss på en liten promenad i stan för att visa oss var vi skulle uppträda på lördag. Efter
lunch på stan tog vi oss så småningom åter till hotellet. Efter en kort paus övade vi dansprogrammet ett par
timmar. En del av oss avslutade dagen på puben Porridge Pot.

Bert Wikström

26:e juli

Idag gällde det!! Förstärkte för säkerhets skull frukosten med en croissant. Då står man sig länge. Uppklädda
dansare dök upp efter hand. Vi i musiken var enhetligt klädda, dock ej i ylle. 5 st uppvisningar var inbokade
under dagen, samt deltagande i kortegen. Meterologerna förutspådde c:a 28 grader. Uppvisningarna var
uppdelade i 3 olika grupper, så det gällde för alla dansare att hålla reda på var och med vem det skulle
dansas. I musiksektionen behövde vi inte tänka – vi spelade överallt.
Första uppvisningen ägde rum på festivalområdet. Vi kom dit med andan i halsen, efter en oväntad
bussrundtur, men då höll funktionärer på att göra klart golvet så det gjorde inte så mycket. Danser och musik
fungerade bra, och oxdansen gjorde såklart succé. Tyvärr råkade Bernes skjorta gå sönder, och i nästa oxdans
hade han en ny av lika dålig kvalitet till publikens
förtjusning. Tre uppvisningar gjordes på stan och
en på slottsgården. En trasig sko såg jag men inga
stukade fötter. Många i publiken ville prata i fråga
om Mias nyckelharpa, som ju är exotisk i detta
land, och visa sin uppskattning över vårt varierade
program. Det innehöll ju olika taktarter och både
dur och moll.

tiden utan skymdes av dis. Vi var tvungna att dricka
för att hålla oss pigga. Efter varje uppvisning stannade
såg på de engelska grupperna. Det var många spänstiga
med otroligt mycket hopp, slag med påkar, rasslande
viftande dukar, klapprande skor och tjusiga
hattar och rikligt med halsband. De sista detaljerna
herrarna.

Värmen
under dagen
var
tryckande,
men som tur
var sken inte
solen hela
åtskilliga liter
vi kvar och
ben, danser
bjällror,
blomprydda
gällde

Dagen avslutades med att vi fick möjlighet att få duscha av oss, för att sedan vara på festivalområdet. Där
bjöds på konserter och dans, både pröva på och uppvisningar. Där fanns mat och dryck av alla slag, samt
försäljning av bl a noter och instrument. Några av oss avrundande sedan kvällen på en pub där en irländsk?
Grupp spelade och inte minst sjöng. Både för och med publiken. En riktigt lyckad dag!

Även vårt inslag i kortegen var uppskattat (spontana applåder). Det var svårt att göra sig hörd, men dansarna
såg ut att höra det vi spelade, och gick resp dansade sig fram i en kvart. D v s den tid det tog att gå
kortegevägen.

Inger

27:e juli
Några av oss började alltid dagen med en
morgonpromenad alternativt joggingtur. Jag gick
alltid och hälsade på en skock kor där en sällsynt
vacker och säkert prisbelönt kossa visade upp sin
bästa sida på morgonen. Inger, Bert, Bragi och jag
tog en taxi ner till festivalen för vi skulle leda en
dansworkshop kl 10.

Före dansworkshopen tackade hela gruppen Lars och Kicki med present för deras engagemang och arbete
före och under resan. Stort tack!!!
09.50 hade det kommit en kvinna, 9.55 ramlade
det in 25 personer till och döm om vår förvåning
när det visade sig att det var jämna par! Vi hade
en nybörjarkurs i polska. Efter en halv timma
kunde alla få försteg och komma runt ett varv
ensamma. Efter ytterligare en halv timma kom
alla runt minst 1 varm parvis. Några klarade flera
varv! Kursledningen fick rungande applåder och
vi tackar särskilt våra spelmän Inger, Bert och
Lars.
En välförtjänt mugg kaffe, storlek large vid Café
Maison Express gräddgula cafévagn på
festivalområdet. Här satt även Bert, Ingrid m fl
med varsin kaffemugg. Sen gick jag bort till
byggnaden där vår Dalsländska låtworkshop just startade för att ta ett foto till denna artikel. Det hade
kommit c:a 15 kursdeltagare som alla fick en bunt noter innan de drog igång med kursens första låt – en
schottis. Enligt Inger och Lars var alla mycket läraktiga och spelade olika instrument, bas, flöjt, fiol mm.
Mitt på dagen hade vi två musikframträdanden på festivalområdets gräsplan som Lars presenterade som en
svensk dansbana eller logdans där alla som ville fick dansa.

Vi dansare bjöd upp varann till schottis, polska och
vals. Eisabeth sjöng Dan Andersson och Evert Taube. Runt gräsplanen fanns alla salustånd med instrument,

hattar, smycken, cd-skivor, öltält, fish and chips,
veggiemat, hamburgare, lektält till barnen och konserttält.

När våra framträdanden var klara klockan
halv fem kände vi oss nog alla nöjda och
glada över den uppskattning och alla
nyfikna frågor vi fått. Efteråt prövade en
del av oss några av alla olika Real Ale-sorter
som fanns i öltältet. Real Ale betyder ale av
hög kvalitet bryggt på mindre bryggerier.
På kvällen samlades vi utanför
restaurangen (Porridege Pot) intill hotellet,
där vi sjöng, spelade, dansade, åt och
pratade.
Janne o Barbara

28:e juli
Nu gick återstarten mot Sverige efter att ha ätit engelsk frukost bestående av vita bönor, äggröra och en god
örtkorv. Vi skulle åka 8.00 men kom iväg 08.20. Solen sken men en hel del slöjmoln fanns på vår himmel. 47
mil från Calais. +19 grader. Vi körde 29 mil för att komma till Dover. När vi passerade London bestod vägen
av 7 filer, mycket trafikstockning genom staden. Vi stoppade på en rastplats där vi serverades kaffe och kaka.
Det fanns en massa toaletter så här blev ingen köbildning. Vi såg bilbränder på mötande körfält. En personbil
samt en frukttransport som brann för fullt. Det blev en köbildning på nästan 5 km. Vi anlände till Dover
12.36. Då hade det hunnit bli mulet och lite regn kom ner. Båten gick 14.00 och det tog 90 minuter över och
då var klockan 16.30. Få ihop det! England ligger 1 timme efter oss så det var dags att ändra klockan när vi
kom till Calais. Då var det ungefär 47 mil kvar till hotellet i Münster.
Vi lämnade Frankrike, åkte igenom Belgien, körde en bit i Holland. Vid 21-tiden stannade vi på ett truckstop
där en del åt middag. Det fanns spagetti bolognese eller snitzel att äta. Det var en superb måltid.
Andra gick till Shell och köpte mackor. Kom vid 22-tiden. Klockan 22.30 var det +20 grader. Idag regnade det
en hel del men solen tittade fram med jämna mellanrum. Rätt som det var hade vi 3 brandbilar med blåljus
framför oss men de låg i hö filen så de körde vi om. Efter en mil så var det dags igen. Då låg vi efter 15
utryckningsfordon och efter en lång stund blev vi omkörda av flera långtradare. Då körde även bussen om,
längst fram en polisbil och därefter 15 brandbilar i varierande storlekar. Det hade varit ett kraftigt åskväder
som följt oss i många mil samt ett kraftigt regnväder. Vi ankom till Münster 00.10 till vårt hotell Mercury.
Agneta. PS Margareta W vann
fråesporten idag med Gunnel Ö på
stark andra plats. DS

29:e juli
Vi åkte c:a 10.20 från vårt fina hotell
i Münster – Mercury. Vilken frukost.
Världens goaste körsbärsyoghurt
med björnbär. Så gott. Efter engelska
frukostar i Warwick – en dröm.
Sandwiches, sandwiches, jag
drömmer snart om torra sandwiches.
Några hurtiga sprang en sväng på
morron (Ebba o Lasse L) och såg
jättemånga nedfallna grenar efter
ovädret igår. Det var visst översvämning, kanske därför det var så många brandbilar. Ebba såg en kyrka med
stora metallkorgar upptill. De var från 1500-talet och i dem satte de avrättade upprorsmakare som skulle
verka avskräckande för andra. Varm dag +27 grader. Raststätte efter ca 2 tim. Glass, dricka och nackkuddar
samt toabesök. Både i Dover och i Puttgarden fick vi vänta på färjorna. De släppte andra före oss och vi blev
lite besvikna särskilt Joakim, chauffören, som tyckte att ”de som jobbar på färjeterminalerna inte är riktiga
nånstans”. Det tyckte vi andra lät kul men vi förstod vad han menade.

Nu längtade vi allt hem lite. Lite
allsång muntrade upp oss lite samt
lite vickning på rumporna av några av
oss utanför bussen. På färjan
Puttgarden – Rödby blev det handlat
vin och godis, mat och smörgåsar
samt gjort toabesök. Mitt danska
smörrebröd med kavring, rostbiff,
stekt lök och pepparrotsröra var gott.
Och så gick färden vidare ca 2 tim
genom Danmark innan vi åkte färja
igen mellan Helsingör/Helsingborg.
Pristagare i tävlingen blev Inger,
Gunnel/Margo. Totala vinnare blev
Gunnel/Margo som jobbade ihop. De
fick dela på en häftig tränsig flaska
som Berne gjort. Några berättade om
sina upplevelser på resan i mikrofonen. Alla som berättade var nöjda och glada. Margareta Karlsson hade
kommit över sin färjeskräck och kan åka färja igen. I Björkäng blev det mat. Vi hade då kört 400 mil totalt.
Klockan var 23.42 och det var +21 grader. Berne lärde oss att man kan sjunga: I`m singing in the rain och så
säga tjocka, tjocka och vicka på rumporna när det är tråkigt. Att träffa Chess tyckte många var roligt. Vi fick
heller inte glömma att det var Renée som hade första kontakten. Någon hade ätit jättegod morotssoppa på
St Nickolas Park och någon hade hyrt en roddbåt, det var Elisabeth, i en halvtimma i Warwick och var så glad
för det var så mysigt. Roligt att vi dansade i kortegen tyckte nån. Joakim ville göra fler resor till England, hela
familjen Wallin var jättepositiva till denna resan.
Vi var hemma vid 02.00 tiden i Mellerud och sen skingrades gruppen åt alla håll. Innan dess hade vi kastat av
några som var glada för det. Snart får vi träffas igen och minnas tillsammans. Och vart ska vi åka nästa gång?
Marianne

