
Nu dr det antligen strax dags for stora varskriket. G6
ut i en vitsippsbacke och skrik ur dig vintern, skrik tills
all gammal vinterkyla runnit ut genom fotterna. Tag
med dig ndgon du tycker mycket om och glads
over att allting sakta atervander.
Ljuset och de Ijumma kvall-
arna dr snart har. Vi f6r
nu gottgorelse for
att vi statt ut med
sno, kyla och !
stormar. Tag
med dig
ukulelen
ockso: och
sjung

'Rad till dig'.

" Vintern har varit alltfor Idng och sommarn kommer
med Jattesprdng". Den passar bra. Kann ockso: en
innerlig och akta tacksamhet over att du inte spe-
lar stdbas eller cello. D6 hade hela arrangemanget
stupat vid blotta tanken. Ukulelen
ar cykelkorgvanlig, och forresten vdnlig i storsta
allmanhet. Ut och njut!
Redaktoren

Hej ukulelevanner
Nu ar vi igang igen - p6 forra klubbtraffen var det
premiar for v6rens nya programr6d. Vad proffsiga
dom var. Och visst var det nya Ukulelebladet fint!
Bilden pa Brittis (Kents fru) var helt underbar (p6 fes-
ten efter 6rsmotet) Nasta 6r ar det ju Ukulelefestival
igen, 24 maj 2003, - hojdpunkten for alia ukulele-
fralsta. Engelsmannen med Andy Eastwood i spet-
sen (George Formby Society) har sedan lange lo-
vat att komma. Vi har kort ungefar samma uppldgg
pa festivalen i tre ar, nu behovs det en artistmdssig
fornyelse. Innan april skall festivalkommitten bildas,
ndigra har redan anmalt sitt intresse, men tier be-
hovs Roligt att spelhelgen pa Gullholmen 4-5
maj blir av. Jag ser redan from emot den.
Nimrod
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Forra medlemsmotet
Motet i februari samlade 65 personer.
Alltsa behovde vi inte saga nej till n6gon
denna g6ng heller. Nya programradet
hade fullt att gora hela kvdllen. Bra job-
bat tjejer! Kvallens overraskning var verkli-
gen en fantastisk musikalisk upplevelse.
Vilket par de var p6 scenen Bengt Vitte
och Lena Robert. Sadan schlager det
skrevs p6 30 och 40 talen, det var hela
levnadsoden som skrevs ner. En s6n
massa text att komma ihcig, riktigt impo-
nerande var det.

En rikflg naktergal och en fin gitarrist

Malajer.
Att valja nya malajer till ndsta mote gick
riktigt trogt. Tank igenom redan nu om ni
vill vara malaj till motet i april. Fyra perso-
ner behovs for uppdraget som faktiskt kan
vara riktigt roligt. Lat fantasin floda och
komponera din favoritmacka.

Programrddets Christel glads med
Harriet, vinnaren av kvallens ukulele

Festivalen 2003
Festivalen star inte precis for dorren. Men
som bekant har tiden en tendens att rusa
ivag fortare an vi tror. De personer som
tar pa sitt ansvar att ro det hela med
festivalen i land behover gott om tid for
planering. Visst ar det ett oerhort jobb att
f6 alia bitar pa: plats. Sakerligen roligt
och berikande ocks6. En kommitte p6
fern personer bor det vara. Ralf Soder-
strom med erfarenhet fran tidigare festi-
val har tackat ja. Tv6 nya som har an-
mdlt sitt intresse ar Ulf Leyman och
Christer Andersson
Det finns alltso: tva: vakanta platser.
Tv6 damer kanske?
Arrangemanget i Stenhammarssalen ar
dnnu inte fdrdigdiskuterat. Fragan tas
upp pa motet i mars.



Texttdvling
I hostas utlystes en tdvling om ny text
till latarna Oh Susanna och
Hawail6ten. Den tavlingen kom bort
av n6gon anledning. Men nu i mars
blir den antligen av. Sa till alia er som
skrev texter och lade ner i byraladan,
dags att plocka from dessa igen.
Upp p6 scenen och tavla med ditt
bid rag.

mi
Qbchdnstrdm.
gl

att du star

Joren igen.

Spellager.
Att Ukuleleklubben har ett varlager varje 6r car redan en trevlig tradition. I 6r byter vi ut
Kdringon till en annan 6. Gullholmen ar on dar vi kommer att ha spellager den 4-5 maj.
Det ar ett gammalt anrikt sillsalteri som blivit ombyggt till konferenscenter. Man bor i
sma hus med lagenheter om 4-6 personer. Mojlighet till sjalvhushall finnes. Men varfor
inte lata lattsinnet rada och ga till restaurangen och ata b6de frukost och lunch. P6
motet i april kommer styrelsen att presentera menyforslag for lordagskvallen.

Vi har bokat 40 platser for boendet och mojlighet finns att utoka om det blir aktuellt.
Kostnaden ar 200:-/person. Priset inkluderar stadning. Sanglinne tar man med om man
inte vill betala 100 kroner. Riktig lillsemester alltsa! Sjalvklart skall vi ha kursverksamhet
ocksa, det finns lokaler for detta andamal. I skrivande stund ar det inte klart vad vi far
for forelasare, eller kostnaden for detta.

Tank att fa tillbringa en helg i ett av Bohuslans aldsta fiskelagen, med glada spel-
kamrater. Ge er fid for en langpromenad i naturreservatet pa Hermanso och njut av en
bilfri tillvaro. Anmal ditt intresse pa medlemsmotet i mars. Dar kommer att finnas en lista
att skriva pa. Behover man mer betanketid sa kan man ringa Froken Ukke (som alltid ar
hemma) 774 21 30 efter den 21 .3. Dock senast den 23.3. sedan gar betanketiden ut.
Anmalan ar bindande.

Medlemsmotet i april..
I april har vi varavslutning som bekant. Festlig inramning och fullsatt som vanligt for-
modligen. Kvallens stora begivenhet blir tavlingen om Kvallens Artist dar Vandringspri-
set skall delas ut som brukligt ar. Det brukar ju vara en rafflande historia. I hostas var
det manga tavlingsdeltagare. Det skall val inte bli farre i ar? Forhoppnings annu fler.
Nu har ni en dryg manad pa er att trana in ett nummer och sla alia med hapnad.
Tank pa att ni far ha den fina tavlan med ukulelen i hemma i ett halvar. Dessutom far
ni ert namn ingraverat pa baksidan. Stam ukken, ta from stepskorna och borja trana
nu.

Peter Nilsson till din son fodd 19.2 och valkommen tillbaka till Goteborg.

Glom inte att ga in pa hemsidan Ukulele. nu och titta da och da. Dar finns nyheter
som ar vardefulla att ta del av. Inga-Lill tipsade om att hon dar hamtat stamnyckel for
ukulelen och lagt pa sitt skrivbord pa datorn. Sa har hon snabbt och behandigt moj-
lighet att stamma.

Margareta Sporrong
Hon ar liten och sprod, bakom fasaden vilar en gnistrande livsvilja och

formdga att se positivt pa tillvaron. Har vilar inga ledsamheter.
- Det hela borjade nar vi p6 SRF (Synskadades Riksforbund) fick forfr6gan om vi ville lara
oss att spela ukulele. Jag anmalde mig direkt. Jag borjade varen 99 och gick tv6 termi-
ner for Nimrod. Vi hade jatteroligt Alia vi som gick kursen blev sedan medlemmar i
Ukuleleklubben. Jag tror att det ar det roligaste jag har gjort nagonsin, det har med
ukken.

I foraldrahemmet var det alltid mycket musik och sang. Mamman sjong ofta och garna
och nar det kom gaster musicerades det. Margareta spelade dragspel och har aven
provat pa gitarr. Under skoltiden blev det sang i 6rgryte kyrkokor. Att musiken har varit
en stor gladje i livet aterkommer Margareta till ofta under var pratstund.

-Tank nar vi kommer till Kus-
tens Hus och har vara traffar,
alia ar sa glada och positive,
sager Margareta Jag Idngtar
genast till nasta traff nar jag
g6r hem.
- Ukuleleklubben betyder

Att vara utan
musik och sang
vore otdnkbart.

mycket for mig, jag far koppla
av, spela, och ha roligt. Alia ar
vdnliga. - Oj vad kul det ser
jag verkligen from emot, blir
den spontana reaktionen nar
Margareta far veto att det blir
spellager pa Gullholmen i maj

Jag ber henne beratta om ett stort musikaliskt minne. Ett tillfalle dar musiken har gjort sa
stort intryck att hon nastan tappat andan. Hon tanker en long stund. - Det var en sv6r
fraga, det finns sa mycket att valja bland.
Ett minne som etsat sig fast ar nar jag s6g Kristina fran Duvemala pa Operan. Det var s6
fantastiskt, Benny Andersson beundrar jag mycket. Hon och basta vaninnan Britt-Marie i
klubben, brukar traffas och spela. M6nga lordagskvallar nar damerna har atit och druckit
gott s6 kommer ukulelen from. Da blir det sang och musik pa Greveg6rdsvagen.
-Vi har valdigt roligt kan du fro. Margareta berattar att hon just nu g6r en kurs pa
Dahlheimers Hus som heter KPS och som handler om bland annat punktskrift och hjalp-
medel for synskadade.
-Nar vi har kursavslutning nasta vecka skall vi overraska kursdeltagarna med sang och
ukulelespel. Vi skall gora oss oforglomliga genom att sjunga en s6ng p6 tyska.



40th Anniversary George Formby Society 1961 - 2001

14-15 September var det 40-ars jubileum av grundandet av George
Formby Society (och 40 ar sedan Formby dog 1961).
GFS som sallskapet kallas, fmns till dels for att varda minnet av
Formby- Flygmalajen som person och manniska dels som musiker och
skadespelare. Formby spelade in hundratals latar och 22 filmer under
30-40 talet och vill du veta mer om hans fantastiska karriar sa ar Jonas
Svensson ratt person att prata med - han kan allt - och lite till.

Redan pa torsdagen den 13:e bar det av till Manchester via Kopenhamn
for vidare befordran med tag till Blackpool. Tva dagar efter de fruk-
tansvarda handelserna i New York var sakerhetspadraget stort men vi
anlande tryggt och i tid. Forutom min kombatant Stefan Bertling foljde
min hustru och nagra vanner med pa resan.

Man bor bra pa ett av de otaliga sma hotellen med blommiga hel-
tackningsmattor, blommiga tapeter och blommiga sangoverdrag och av
nagon anledning hamnar man alltid hogst upp i hotellet vilket innebar
en hissnande klattring uppfor smala knarriga och blommiga trappor.
Va'skan fastnar i racket och ukulelefodralet forsoker falla dig vid vart-
annat steg.

Blackpool ar en trevlig stad att vara i - aven i September eftersom sta-
den har en jatteattraktion i september/oktober - The Illuminations -
som innebar att hela den jattelanga promenaden tands upp pa kvallarna
med 100.000-tals fargade lampor, skyltar, nyonljus m.m. sa hotellen ar
dyrare i September an under vissa semesterveckor pa sommaren och det
kan vara klokt att boka rum nagra manader i forva'g speciellt om man
vill bo pa ett visst sta'lle.



I ar var arsmotet pa Savoy Hotel - ett typiskt stort engelskt badorts-
hotell med en ra'tt grallt dekorerad samlingslokal men anda charmig pa
na't vis. Motet drog ca 500 deltagare under dessa tva dagar och vad
man gor ar att lyssna pa mer eller mindre begavade musikanter som
framfb'r sina tva sanger pa scenen. Man sitter i lobbyn och dricker en
pint eller en spretig engelsk kopp te och man pratar musik, Formby, in-
strument, detaljer och sedan in och lyssna igen. Man vill ju inte garna
missa Andy Eastwood, Ray Bernard och de andra kanonerna. I detta
sammanhang rader defmitivt devisen " det ar viktigare att deltaga an att
vara bast".

Vissa deltagare ar helt skoningslosa mot sig sjalva (och publiken).
Upplagget pa tra'ffen ar faktiskt ra'tt praktiskt eftersom man kan komma
och ga som man vill. Ni skall veta att varje dags program haller pa ca 9-
10 timmar sa till och med den mest inbitne fantasten kan behova en
stilla promenad eller en pint pa puben bredvid for att fb'rtranga nagon
annan fantast som just kvidit fram sitt alster pa scenen.

Lordagarna brukar agnas at konsertspel med avbrott for "tea" d.v.s.
middag och visning av en Formbyfilm. Sondagarna inleds med arsmote
- members only och konsert resten av sondagen. I ar var det dock lite
annorlunda eftersom den kvinnliga borgmastaren i Blackpool bevistade
traffen pa eftermiddagen och dessutom inbjod medlemmarna till ".. .a
civic reception.." d.v.s. tea and cake tillsammans med namnda dam.
Manga spretiga lillfmgrar blev det...!

GFS har en shop dar du kan kopa strangar, stall, skinn (vellum), video-
filmer, CD-skivor m.m. och jag vill varmt rekommendera att du kollar
upp pa Natet
www.banjouloilele.co.uk. Har hittar du allt om olika instrument och
klickar du in dig pa "links" sa hittar du George Formby Society dar.

Hittar man instrument att kopa pa motet ? Joda - oftast, men de fiesta ar
nytillverkade kopior av aldre instrument. Dom som later bra och ser bra
ut far du betala mellan 6-9000.- for och sedan far va'l framtiden visa om
de haller i konstruktion och ton.
Haller tonen gor daremot de aldre instrumenten som ar gjorda pa 20- och
30-talet.

Dessa instrument la'ggs oftast inte ut till forsaljning utan byter agare ge-
nom personliga kontakter - eller via Internet dar priserna verkligen rakat
i hqjden.
En Baby Gibson UB2 ("rund" modell) som du kunde hitta for £ 350 for
2-3 ar sedan kostar i England idag minst £ 600 ( na'stan 10.000.-). Flera i
UckuleleKlubben har skaffat UB 1 :or som ar minstingen i Gibsons sorti-
ment och kan man hitta ett sadant instrument i bra skick for hogst 3.500.-
sa far man en bra banjoucke att prova sig fram pa.

Dar fanns i Blackpool i ar faktiskt en UBS Gibsons toppmodell fran 1927
till salu for 32.000.-. Ett kanoninstrument men det ar ju mycket pengar !!!
Skulle du bli erbjuden ett instrument sa ar de amerikanska Ludwig och
Gibson och den engelska Abbott markena som tveklost ar bast, framfb'r
allt om du inte valjer de enklaste instrumenten.

Det blev en ra'tt regning och blasig helg i Blackpool men som alltid ar det
trevligt att traffa vara engelska Ucke-vanner och frossa i Formby och
hans musik.
Jag vill varmt rekommendera ett besok i Blackpool men ni skall valja
motet i September eller mqjligen i juni. November och marsmotena (och
junimotet) ar mindre besokta och det blir inte samma tryck -for tryck ar
det i September !



Tank er att ni star tillsammans med 50 andra Formbyspelande gal-
ningar i alia aldrar pa scenen i Blackpool. (Ni kan sta langst bak om det
ka'nns kusligt). Bandet med synt, trummor och has kompar till
"Windowcleaner" och alia 50 spelar sa det ryker.
Jag kan lova er att varenda har pa kroppen star rakt upp - det svanger
grymt!!!

Bara att delta i en sadan har sa kallad "thrash" ar vard hela resan till
Blackpool -"turned out nice again" !

Hans Friberg

P.S. Har i dagarna blivit kontaktad av Presidenten i George Formby
Society, Dennis Taylor och han meddelade att han och hans fru Pat
samt ytterligare nagra personer ur den engelska sryrelsen garna kom-
mer till Sverige vid var na'sta Ukulele.Festival i maj 2003 (om dom
far). Dom har redan borjat forbereda sig...


