
:: Nya CD skivan :: 
 
Vi har förhoppningen om att ni nu äntligen kan köpa den 
ompressade, "friska" CD-skivan på klubbträffen i oktober! 
Dessutom tillhörande spelhäfte med alla texter & ackord.  
Som alla vet gick det troll i pressningen av skivan - men nu 
har vi troligtvis lokaliserat alla fel.  
Dessutom passade vi på att ytterligare "förbättra" skivan 
med bättre utspelningsnivå, kortare pauser mm. 
 
CD-skiva:  100:-/st 
Spelhäfte:  40:-/st 
 
Du kan också köpa klubbens första skiva ("Spattiga låtar...") & spelhäfte. 

UKULELEBLADET 
Ukuleleklubbens medlemstidning  |  Okt 2004  |  Årgång 8 Hösten är här och vi har haft vår första klubbträff. Vi som 

var med fick en härlig kväll med många nya grepp från både 
programråd och malajer. Stort tack!!!  
 
Det är underbart att det finns så många förmågor i 
klubben och vi vet att det finns fler som vill engagera sig på 
olika sätt. Har du funderingar åt det hållet anmäl ditt 
intresse, gärna till oss i styrelsen. Att jobba ihop med andra 
är kul, vi lovar. 
 
Ukulelefestivalen kommer att gå av stapeln den 4/6 nästa 
år och som ni vet så är förberedelserna redan igång. 
Tillsammans med denna tidning får ni några ”verktyg” för 
att kunna bearbeta personer i er omgivning som skulle 
kunna tänka sig att sponsra arrangemanget. Detta är en 
förutsättning för att festivalen skall kunna bli av.  
Vi behöver alltså just din hjälp. Lycka till ! (Mer info på 
klubbträffen)  
 
Ny lokal?  
Våra medlemsträffar är alltid fullsatta och senaste gången 
var det flera som inte fick plats. Styrelsen har tittat på 
möjligheterna att byta lokal och till novembermötet tänker 
vi prova på att vara i Redbergsteatern . 
Vi gör sedan en utvärdering och ber att 
få återkomma om mötesplats för våren 
2005. 
 
Vi ses på Kustens hus den 19/10 . 
 
Välkomna 
/Lennie & Christer 
 
PS: Glöm inte anmäla dig till fröken Ukke,  
detta gäller samtliga medlemmar. 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Ukulelevänner... :: Adress :: 

UkuleleKlubben c/o 
Britt-Marie Jendeby 
Bergkristallgatan 4 
426 51 Västra Frölunda 
 
:: Styrelsen 2004 :: 
Ordf: Christer Andersson 
christer@ukulele.nu 
0708 - 72 91 02 
V. Ordf: Lennie Zärnblom 
0703 - 58 45 82 
Kassör: Britt-Marie Jendeby  
031 - 49 25 35 
Sekr: Margareta Svensson  
Ledamot: Ulf Leyman  
Redaktör: Laban Eliasson 
Fotograf: Eva Olivia 
 
:: Klubbens ambassadör :: 
Nimrod de Broen 
Tel: 031-139688 
nimrodmusik@telia.com 
 
:: Fröken Ukke ::  
031-774 21 30 
 
:: Hemsida / E-post :: 
http://www.ukulele.nu 
info@ukulele.nu 
 
:: Postgiro :: 
43 832 41-9 
 
:: Klubbträffar ::  
3:e tisdagen kl. 19.00  
feb, mar, apr, sept, okt, nov. 
 
:: Medlemskap ::  
220:-/år (junior 110:-) 
Medlemsförmåner: 
10% på Gitarren &  
Harris Musik  
Visa upp medlemskortet! 
 
:: Ukulelebladet :: 
Utkommer 6 nummer/år 
Redaktör: 
Laban Eliasson 
laban@ukulele.nu 
Fotograf: 
Eva Olivia Samuelson 
olivia@ukulele.nu 

UkuleleKlubben 

Trubadur övervägde 
genomföra myteri... 
16 medlemmar åkte med 
DFDS till Kristiansand och 
underhöll gästerna i baren. 

Ett härligt gäng från klubben åkte i tisdags 
på en kryssning till Kristiansand. Efter god 
mat och glatt jammande, i restaurangen, 
slog vi oss ner i baren där kvällens trubadur 
spelade. Glatt följde vi alla hans ackord och 
ackompanjerade på bästa sätt.  
Jag önskar att jag kunde i ord beskriva 
Berts framförande 
av Dylan’s ”Mr. 
Tambourine man” 
framme vid scenen 
till publikens totala 
förtjusning. Som ni 
förstår blev detta en 
absolut succé och 
många gäster kom 
fram med frågor om 
klubben, ukulelen 
och en trogen skara 
följde oss som ett 
lämmeltåg hela 
resan... 

Ölbryggande sjöbuse 
tror på ukulelen... 
Eva Olivia möter Bacchus alias  
Krister Backman, en finsk- 
producerad blygsam man med  
många intressen. Dragspelare,  
ölbryggare, djuphavsdykare,  
skeppare m.m. 
 
(forts. sid 3) 

Den 25 november skall vi, som vi tidigare 
flaggat för, bjuda på en konsert för 
allmänheten på Redbergsteatern - med 
artister från klubben.  
Ni som vill vara med - anmäl er till Nimrod 
senast 19 oktober eller på klubbträffen! 
Fundera också - vilken/vilka låtar du/ni vill 
framföra. Upplägget påminner en hel del om 
releasepartyt vi hade i maj. Men vi vill gärna 
höra lite nya, fräscha låtar. Konserten skall 
ses som ett avstamp inför festivalen... 

Artister till ukulelefeber 

Klubben utser ju varje festival en "Årets 
Glädjespridare". Det ska vara en folkkär 
artist med ukuleleanknytning som får 
utmärkelsen; den fina tennstatyetten med 
tillhörande motivering.  
Det enda vi begär - är att artisten tar emot 
den personligen på Slottsskogsteatern. Sen 
hoppas vi förstås att vi får höra nåt... 
 
Tidigare pristagare:  
 
 Mats Ljung  (1997) 
 Peter Harryson   (1999) 
 Anders Eriksson  (2001) 
 Östen Eriksson  (2003) 
 

Dessutom utnämnde vi Povel Ramel till 
Århundradets Glädjespridare i januari 1999,  
i anslutning till millennieskiftet. 
 
Vi vill nu ha era förslag till Årets Glädje-
spridare 2005! Festivalkommittén har själva 
funderat en del på tänkbara kandidater (det 
finns ju inte så många att välja på och 
framför allt - var är kvinnorna..?). Vi tog upp 
frågan på oktoberträffen, för vi vill förstås att 
alla medlemmar ska känna sig delaktiga i 
valet. Nu börjar det bli ont om tid - vi  
behöver snart ta kontakt med den tilltänkta.  
 

Namnförslag mejlas därför snarast  
till Christer (christer@ukulele.nu).  

Årets glädjespridare... 



Festivallotteriet... 
 
Det nya lotteriet, som vi körde sist på klubbträffen - gav drygt 2.000 kr till festivalkassan.  
Vi kommer att ha detta lotteri på varje klubbträff i höst och kommande vår. Lotteriet ersätter 
alltså Guldtian - men också förra festivalens "medlemssponsring" (ni vet - gav man 150 kr 
så fick man en trisslott...).  
Passa alltså på att köpa lotter (20:-/st) på klubbträffarna - med chans att vinna fina priser - 
så stöttar vi festivalen ekonomiskt. 
 
//Nimrod 

Ölbryggande sjöbuse tror på ukulelen! 
 
Eva Olivia intervjuar Krister ”Bacchus” Backman.  
 
(Forts. från sid. 1)  
 
Jag är född i Finland i Turku. Min far var sjökapten från Vasa och min mor var från Åbo. Vi 
flyttade så småningom till Sverige och jag växte upp i Uddevalla. Sen kom jag till Göteborg 
och läste till ingenjör på tekniska gymnasiet.  
Jag träffade min hustru Gunnel i Fiskebäckskil, där var det dans på Havsbadet. Det var kärlek 
vid första ögonkastet. Vi har varit gifta sen 1969. Och på den vägen är det. Vi bor nu i 
Långedrag och skaffade senare ett sommarhus på Fjällsholmen, vi hade några vänner som 
hade hus där och dom tipsade oss om ett hus som var till salu. Vi sålde en båt och köpte 
huset där i stället - det har vi aldrig ångrat. 
  
På ön kallar dom mig Bacchus, det är nog en förkortning på Backman, farsan kallades 
också för Bacchus. Det har inget med min namne - vinguden att göra, jag är ju en stor 
ölälskare och en vän till mig lärde mig att brygga mitt eget öl. Ett tiotal år har jag hållit på 
med detta och vi har varit med i SM i ölbryggning. Det är en kul tillställning som håller till på 
Bishop´s Arms vid Domkyrkan (kanske ett vattenhål för våra medlemmar i klubben?).  
 
Musiken kom tidigt in i mitt liv. Jag fick ett dragspel när jag var 7 år. Jag hade lätt för att 
lära mig och kunde många låtar redan när jag var 12. När min mamma hade kafferep tjatade 
dom jämt att jag skulle spela. Jag ville inte men kom till slut på att om jag spelade samma 
låtar varje gång så skulle dom sluta tjata och det gjorde dom också. Det är 40 år sen och 
dom låtarna sitter kvar i fingrarna än.  
 
När jag var 17 år kom jag till Göteborg och köpte då min första ukulele på Waidele för 15 
kr och ett spelhäfte. Jag underhöll på fester, båtturer och för mina vänner - trots att jag bara 
spelade i D-dur. Ukulelen levde ett hårt liv och finns bara kvar i delar tyvärr.  
 
Jag kom med i UkuleleKlubben när jag var på den första Ukulelefestivalen. Då började jag 
på kurs med Nimrod. Det bästa med att spela ukke är att folk har inga stora förväntningar på 
att det ska låta så mycket, annat är det med gitarr. Det var härligt att komma med i 
klubben, lära sig nya låtar och träffa alla roliga människor. Även om man inte kunde spela 
allt från början så luftspelade man ibland. När jag kommer hem från klubbmötena säger 
Gunnel, att jag ser ut som ett enda stort leende ;o) 
 
Sen kom jag med i Ukulelebandet och det är ett härligt  
gäng. Vi har lärt oss massor tycker jag. Jazzlåtarna är jag  
mest förtjust i. Nimrod sliter med oss och peppar oss att  
träna, för att kunna allt utantill.  
 
Jag tror på en framtid för ukulelen, och för klubben.  
Där har jag mött så många roliga människor och  
varit på underbara fester. Trevligare fester än  
våra årsmöten får man leta efter. På våra  
konserter fyller vi Stenhammarsalen lätt med  
våra vänner och bekanta, så om 10 år tror  
jag att vi fyller hela Skandinavium.  
Vad säger du om det Olivia? 
 
Underbart! säger jag och tackar för en  
mycket givande och trevlig intervju.  

NÄSTA ÅRSMÖTE 
 
Lördagen den 29/1 -05 skall vi ha vårt 
nästa årsmöte. Vi vet ännu inte var det 
blir men mer om detta kommer i nästa 
tidning. Börja träna redan nu för att 
medverka i kabarén 

På årsmötet tänker vi också ha ett 
konstlotteri. I klubben finns många 
duktiga förmågor och har Du lust att 
skänka något så hör av dig till 
styrelsen 

Slagkraftigt septembermöte på Kustens hus 
 
Som kvällens överraskning kom Lise-Lotte Elman och hennes djembegrupp ”Slagkraft”. 
Härliga, vilda rytmer med afrikanskt inslag fick klubbens medlemmar att gunga lite 
extra. Som extranummer jammade Slagkraft tillsammans med oss på två låtar: Apans 
sång och Tristessen… 
 
Är du nyfiken på att gå en kurs eller vill tipsa någon så kontakta görna Lise-Lotte på 
telefon: 031 - 14 45 21 eller ABF’s Ann Henriksson på telefon: 031 - 774 31 00 
 
Fotnot: Djembe är en handtrumma från Västafrika, som på senare tid kommit att spridas över hela världen. 
Traditionellt används djemben till att ackompanjera vardagssysslor, dans och ceremonier av olika slag. 
I dag är den ett populärt rytminstrument i alla möjliga musiksammanhang. Djembens ljud sträcker sig från dovaste 
bas till snärtigt höga toner. 
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