
Formby hade under manga ar tjanat oerhort mycket pengar och nar
Labour ater tog makten 1945 innebar det en personlig katastrof for
honom eftersom inkomstskatten hojdes rejalt. Kanslern Stafford Cripps
namns i var och varannan intervju pa" fyrtiotalet! "Varfor ska jag arbeta
for sadana satans smaslantar?" klagade han 1949. Det verkade
meningslost att upptrada hemma. Han anvande sig av alia mbjliga

kryphal - han bad teatern om en matta till sin salong istallet for arvode.
Han kopte bilar och motorcyklar, reparerade och lackade dem och salde
dem med vinst. Han till och med lagade klockor at scenarbetarna - och
tog betalt for det.

1951 hade George huvudrollen i sin forsta West End-musikal pa Palace
Theatre, "Zip Goes A Million", en ny version av "Brewster's Millions", '
som blev sasongens succe. Nar han korde hem efter en forestalling
1952 drabbades han av en svar hjartattack och han trodde nastan hans
karriar skulle fa ett for tidigt slut. Men arton manader senare gjorde
han comeback i Bulawayo och ett par manader senare var han den j
framsta attraktionen pa Palladium i revyn "Fun and the Fair", med
Terry Thomas och Billy Cotton. 1956 var han tillbaka pa Palace
Theatre for en pantomim-sasong i "Dick Whittington", men blev ;
tvungen att lamna showen pa grund av bronkit. Resten av sitt liv
kampade han mot sin sviktande halsa.

Beryl hade ocksa varit sjuk i ett antal ar (anemi) och hon hade dessutom
tagit hand om George efter hans atskilliga hjartattacker. Hon var
utsliten. Hon blev gradvis samre och utvecklade cancer. Pa juldagen
1960 dog hon. George borjade genast arbeta igen och dok upp i
"Aladdin" i Bristol. Beryls dod var pa m£nga satt en befrielse for
George. De hade inte levt ihop som man och hustru pa femton ar. Men
inte sedan sina dagar i stallet hade George varit riktigt ensam. Men den
nyvunna friheten skulle inte vara sa lange. Som han sjalv erkande,
behovde George nagon som tog hand om honom. Bara sex veckor
senare slog han alia med hapnad genom att tillkannage sin forlovning
med Pat Howson, en lararinna fran Preston som var nastan tjugo ar
yngre an han sjalv och som han kant sedan hon var nio ar gammal. Som
man kanske kunde vanta sig innebar detta mycket dalig publicitet for
honom och hans vanner kritiserade honom. De tyckte att det var
oanstandigt att ha ett forhallande med en yngre kvinna sa snart efter
Beryls dod. Formby var forkrossad och drabbades av annu en
blodpropp och fick snabbt foras till sjukhus. Med all uppstandelse kring
forlovningen och hans vanners reaktioner blev det for mycket for
honom och den 6 mars 1961 dog George Formby femtiosex ar gammal.
Pa egen begaran begravdes han bredvid sin far pa Manchester Road's
katolska kyrkogard i Warrington.
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UkuleleKlubbens Medlemstidnmg nr « 1997

Forra medlemstraffen...

LANGE LEVE UKULELE KLUBBENJ ... som Goran spontant utropade
nar han kom till forra traffen. Sant gillar vi. HallelujaJ
Vi ar ju "fralsta", eller hur?
Vi var runt 35 sja'lar varav nagra nya ansikten - Anders & Kjell,
- valkomna igangetJ Antalet pa traffarna bar varit ungefar 35
dom sista gangerna - fast individerna bar varierat en del.
Trognast bar

Som ni kanske sa^var det tre tunga trubadurer pa UkuleleBla-
dets framsida: Olle, Morgan och Hans. Kopieringsmaskinen gjor-
de tyvarr inte full rattvisa at herrarna.

Vi spelade mer an vanligt denna gang - och sa ska det ju vara!
Inte for mycket tjot.Vi tranade ocksa lite med klubbens nyin-
kopta bongotrummor och tamburin. Kvallens artist - blev Eva &
Olivia - som sjong "Moon over Miami". Grattis'

Det bar varit lite segt med tavlingen "kvallens artist". Iden
kanns inte lika fras.ch langre. Styrelsen foreslar darfor att:
nasta gang blir sista tavlingen. I stallet far vi hitta pa nagot
annat som kan vassa UkuleleKlubbens solister.

HANT SEN SIST...

* UkuleleBandet hade spelning pa Bokmassan, lordag & sondag 1-2/11.
Vi stod i Medborgarskolans monter och muntrade upp folk som gick
forbi. Vi fralste for fullt med vara glada trudelutter Nu kan vi
nog peta in'nagra fler latar...

* Medborgarskolan i Lerum ville ocksa starta ukulelekurser - Ralf
skall ha en nyborjarkurs i var.Kul.1 For skapa intresse ar Uku-
leleBandet bokade for en spelning, lordag 24 januari kl 13.

* Nimrod & Mimmi gastade en skola utanfor Vaxjo, som hade en fest-
ival for sina ukuleletokiga larare, elever och foraldrar. Det
var en harlig syn...En av lararna hade sett UkuleleFestivalen i
Slottskogen... tyckte det var toppen.

* UkuleleBandets spelning pa Cafe Hangmattan ar framflyttad till
onsdag 14 januarii Entre-30 kr. Hugg tag i familj, vanner och
bekanta - dvs "narmast sorjande". Vi skulle kunna dela ut bil-
jetter till medlemmar for f orsa'l jning ?!



ARSMOTE - LORDAG 24 JANUARI KL 18

UkuleleKlubben bar funnits i snart 1 ar. Det ar dax att
summera vad som har varit men oxa blicka framat. Hur ska
UK utvecklas? Vad har varit bra och vad kan bli battre?

VILL DU HJALPA TILL?
UkuleleKlubben behover nya friska krafter med nya ideerJ Pa
arsmotet ska styrelse (ordf, sekr, kassor mfl) valjas. Likasa
revisorer. Forst skall dock berattelse for verksamhet & eko-
nomi presenteras och godkannas. Revisionsberattelse likasaT
Klubbens stadgar skall oxa presenteras o godkannas.

Detta kan tyckas vara lite tungt & trakigt - men ar likafullt
klubbens ryggrad! Tank lite pa dessa viktiga fragor infor ars-
motet. Ar du intresserad av nagon post - ta kontakt med Marcus,
tel. 031-532823.

"Fraga inte vad UK kan gora for dej - fraga i stallet vad du
kan gora for UKJ"

Kallelse till arsmotet skickas ut till medlemmarna tva veckor
innan (10/1). Arsmotet borjar kl 18 (ca 1,5 tim) och foljs av
"Brakfest" kl 20 (for medlemmar & respektive). Mat, dryck,
underhallning & dans - 100kr (sjalvkostnadspris).

Intervju med Ola Troedsson, medlem nr 39:

UKULELE...? • Under 40-talet sprang jag ofta pa bio och
sag bl a filmerna med George Formby och blev said direkt -
musiken... tekniken... artisteriet. Jag fick min forsta ukulele
i julklapp av min pappa. Det gick lite trogt med spelandet -
kvaliten var nog inte den basta. Ukulelen slets efter vilda
fester och blev uppeldad?!

FAVORITER...? Povel Ramel, Sven Arefelt, Helan & Halvan.
PovelRamel sag jag forsta gangen i Skane (folkparksturne 1951)
fick nans autograf. Senare ocksa Knapp-upp-revyerna da jag blev
anlitad (av Mille Schmidt) attfore forestallningarna ga runt
bland publiken och bl a salja "trasmak i pase".

Helan & Halvan sag man forstas pa bio - ibland sjong Helan och
plinkade pa en ukulele. Dom var iSverige 1947 och jag sag dom
da i gamla Lorensberg. Publiken hade lite svart att forsta skam-
ten (allt var ju pa engelska). Helan noil pa att trampa mej pa
tarna darjag satt pa forsta parkett...

BANJOLELE...? 1958 sag jag Max Baygraves revy i London("I
wanna play my ukelele") - kopte da min forsta ukulelebanjo som
jag fortfarande har kvar: "Formby - mod D.Enligt Bernhard Young
(G F S) ar den helt OK. Den andra jag har domde han uthelt.

UKULELEKLUBBEN...? Jag ar gammal kompis med Kent Schonstrom -
vi traffades pa ett scoutlager 1949 i Lerum. Vi sjong a ca pella
vid lagerbalet (vi hade inga instrument pa den tiden). I varas
drog Kent med mej till UkuleleKlubben - det ar harligt att se
alia ukulelestollar och att fa spela tillsammans. Stralande ide'


