192: niolte George kvinnan som skulle forandra hans liv. Beryl
Ingharn, som tiSlsainmans med sin syster May upptradde soni
triiskodaiisare i gmppen "The Two Violets", var hue imponerad av
Georges nummer. Hori hade varit professionell i do ar och var en av de
basta dansarna inom sitt omrade. Hon tyckte del var pinsarnt ait titta pa
Georges amatormassiga nurnnier, men hon sag nagot i honorn, en taking
som ban inie sja'Jv var medveten orn, och hon var ambitios nog for bfida
for ait wnyttja denna talang.

SUCCE FOR UKULELEKLUBBENS I O R S I A
MEDLEMSTRAFF!

De blev kara i varandra och i September 1924 gifte de sig, till hans
mors forfaran. Beryi tog nu over den professionella och ekonomiska
kontrollen over George och borjade modcrnisers hans nummer ocli
stakade malmedvetet lit bans framtida karriar. I juni 1926 spelade han in
sina fdrsta skivor - sex akustiska inspelningar dar han fortfarande
imiterade sin far. Men sedan skaffade han sig en ukulele. Han hade kopt
den av en annan artist for femiio shilling. Ukulelen borjade inforas i
hans program, allt eftersom fadems profil och material gradvis togs
bort for att sedan belt ersa'ttas av en elegant brylcremes-image och
fromtriidandet rned uttryckslost ansikte ersattes av festliga och f rack a
nununer fuila av tvetydighet och latar som slog.

Alia tyckles trivas och verkade nojda med forsta mediemstraflen den
20 Feb. Lokalen var perfckt, kaffcl gott, smorgSsarna delikata och
stamningcn hog. Alia sjong och spelade sa del siocl harliga lili! Korl
sagt - uckc gjorde sucke!
Vi var 22 st pa traffen och alia anmalde sig som medlemmar!
Styrclse valdes: Nimrod de Broen (ordf.), Peter Nilsson (vice ordf.),
Inger "Mimmi" Sjolin (sekr./kassor), Markus Berg (ledamot), Kent
Schonstrom (suppleant). Mcdiemsavgiftcn ansags lor lag och hqjdes
d f t r i o r t i l l 100:-/ar.

^
UkufeleKlubhens Medlemstidning
nr 1 mars 1997

LANGBANKEN OVER- KLUBBENS NAMN BESTAMT!
Forslagct - "Ukulele Vanncr i Goteborg" - ansags "inossigt" och
(lera ibrslag lades fram men inget loll pa lappcn. MSnga manniskor
har varit cngagerade i namnfragan och massor av idecr har kommit
fram. Nu har styrclsen beslulat "slreck i debatten" och bestamt
ukulelc-klubbcns namn till - "UKULELE-KLUBBEN"! (Efter
entragel fcirslag (ran medlem nr 23 - Lars Pcrsson).Vi hoppas alt alia
kan acccptera namnet - vi forsokte hilta nagot hafiigare namn men
vi tror all ell enkell namn vinner i langden.
Nimrod bcralladc om Ibrcningens ide och bakgrund och tankla
aklivilcler. Om medlemstraffar (6 st per ar), UkuIeleBandet och UkuleleFestivalen m.m
Nimrod
UkuleleKlubben - foreningen for utvart.es beundntn!
(JkiileicKJubbeii - ioreningen for ukuieiefralsta
c/o Nimrod de Broen, lei. 031-139688,
Ovre Husarg. 35, 413 14 Goleborg

U K l i l J X K BANDKT - KLIIBBKNS KCKN "ORKKSI'KR"!

MEDLEMSIUJTA

hie och prog ramft>iklai ing:

Har finns det plats for medlemmarnas bidrag! Skriv eller ring in vad
du vill ha sagt - roiiga anekdoter, efterlysningar, onskemal etc.

Pa forsta mOtet presenteradcs iden om ett uckeband, delta foil i god
jord. Tanken ar all bilda ett "Spel- och SjungGang" som p&
konserter och evenemang - roar och underfilller folk i och ulanfor
uckeskuggan. Med en repertoar pa ca 10 l&tar, t ex "It's in the air",
"On the sunny side", "VSrt eget blue I lawaii" - framiorda hellre
jaltekul an jaitebra. Kryddade med stamsang, rytminstrument och
solon. Bandets verkliga elddop blir pa UkuleleFestivalen i maj.
Cenrep (or "narmast sGrjande" ar tankt att bli nagon g&ng i slutet av
april!
Ukulele-Bandets repertoar (10 latar) delas ut pa nasta traff!
Peter & Markus
KLIRR I KASSAN ! (Rapport fran kassoren).
Pa lorsla medlemstrafien anmalde sig alia 22 deltagare som medlemmar i klubben (Kul!). Dessutom har vi i efterhand fatt in 12 st
anmalningar och darmed har vi 34 medleminar i klubben - och Her
blir detl Alia verkade nqjda med fikat. Meningen ar att klubben ska
tjana nagra kronor pa fikat. Kanske ar 20 > for billigt?
Medborgarskolan stottar klubben bl a med kopiering och porto!
Medlemskort delas ut pa nasta traff!
Medlemsregister ar pa gang!
Klubbens postgironr ar pa gang!
Protokoll fran medlemstraffar och styrelscmotcn
finns att lasa pa varje mote!

Minimi

GEORGE FORMBY STORY - del 1
George Formby foddes den 26 rnaj 1904 i eti av do fauigare oniriidena i
Wigan, Lancashire. Hans far var pd den tiden en revyanist som snart
skulle koinma att bii en av de storsta stjarnorna som underbill i
Edwardian music hall. George Forrnby Senior (vars riktiga namn var
James Booth (gjorde sig inte nAgra illusioner om livet som artist. Aren
av kiimpande for att na toppen, ha ndtt den, det standiga resandet som
innebar at han bara kunde Stervanda hem ett par dagar St gdiigeri och
turneernas paTrestande program fdrvarrade hans tillsttind av
luftrorskatarr. George blev avriidd irdn att folja i sin fars fotspa^. Mans
far sa att "det ra'ckte med en gaining i familjen", och vid sju ars
skickades George ivag for att utbildas till jockey. Han var dock
fortvivlat olycklig over att lamna sin familj och gjorde upprepade
forsok att rymma dllbaka hern.
1921 dog George Forrnby Senior, 45 ar gamrnal, av luftrcrskatarren
som sa lange plSgat honom, och George Stervande hern for att vara med
pd begravningen. Hans mor Eliza sa till honom att trots att hans far inte
ville att han skulle bli artist, skulle George ge sig upp p^ scenen oclt
imitera sin far Hans egen ofta citerade berattelse att hans onskan ait
plotsligt pAbdrja en karriar som artist orsakades av forolampning efter
att ha sett en siiinre korniker plagiera faderns numrner, ar nog bara
halva sanriingen. Siikert tankte han att "kari han gora det, sd kan jag".
Hans far hade tjanat valdigt mycket pengar, men trots ryktet att han
larnnat £ 26 000 efter sig var den stora familjen i stort behov av en
fortsatt inkomst, och modern hade bestamt sig. Det storsta problemet
var att George aldrig sett sin far upptrada, sd i en mdnad larde Eliza
honom allt hon visste orn Formby Seniors nummer, och larde honom
sex la" tar fran graminofon-skivor. Mindre an tv^ mdnader efter faderns
dod gjorde George sitt forsta frarntiadande pd Hippodrome Kinema,
Earlstown, kJiidd i sin fars scenklader. Detta foljdes av en kort turne.
Det var ett sorgligt och patetiskt forsok att ateruppliva George Formby
Senior. Underligt nog tog han sin mors*nitf^f1la1fifffi och annonserades
som George Hoy. Han vagrade anviinda namnet Formby av respekt
for sin far som vid det har laget formodligen vant sig i sin grav i
Warring ton,

