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Det var i September 1929, niir ban spelade in tva sidor for Dominion
Record Company som ukulelen for forsla gangen forekoni pa skiva. (En
tra'-uke, inte en banjolele som ban rned fa undantag anvande pa alia
senare inspelningar. Ett annat exempel p3 nar George ackompanjerar
sig sjalv pa en trB-ake kan boras i "Quickfire" Medley.) Han och Beryl
hade tillsammans huvudroller i turnerande revyer i slutet av tjugotalet,
och i juni 1932 skrev ban ett kontrakt med Decca och spelade genast in
tva sp&r med Jack Hylton och bans band - "Chinese Laundry Blues" och
"Do De O Do". Ytterligare tre nunimer spelades in rned Hylton senate
sarnma 3r vilka foljdes av ytterligare trettio !3tar for Decca de tre
foljande men. 1935 bytte ban boiag till Regal-Zonophome dar ban frartv
till 1946 spelade in mer an 160 latar,
Det ar knoppast inojligt att overdriva Beryls betydelse for Georges
kairiar. Utan henne ar det troligt att ban inte skulle uppnStt nagonting^
alls utan istallet forblivit en blek kopia av sin far for att sedan slutligen
ge upp. Hon skapade George Formby shorn man kommer ihag honom
idag och utarbetade i detalj varje aspekt av bans nummer och image. Det
var Beryl som forh and Jade och argumenterade a bans vagnar - kravde,
insisternde och vann. Det ar ingen tvekan om att hon behandlade George
som om hon agde honom och hon kravde att f& ta del av bans framgang.
Hon bade ju offrat sin egen karriar for att skapa och ta hand om
Georges, De var ett dubbelnunirner dftr bada spelade samma spel. Beryl
hade ett utomordentligt affarssinne och ett oerhort slipat salt i
affarsrelatibner. George mdste bli framgangsrik och ban mdste bli
orntyckt - omtyckt av alia. Da forst kunde ban luta sig tillbaka och vara
den snalia och faniga grabben frin Lancashire utan n&gra soni heist
bekymmer rnedan Beryl gjorde grovjobbet Det var en fantaslisk
arbetsg&ng och den fungerade - kanske/d'r bra. Fortfarande bestar
bilden av Formby som en korkad och hunsad fane som b:Lra fick fem
shilling om dagcn i fickpengar av Beryl. Men deras eget forballande
blev mer och mer sp&nt, sarskilt mot slutet av deras liv och George
kande sig alltrner fast i ett aktenskap ban tyckte var ett hyckleri - ett
aktenskap som ban inte kunde ta sig ur for att upptMcka ett nytt liv.
Istaliet blev glansen, pengarna, bilarna och ilirtandet (niir Beryl var
utom synhall) ett lindrande rnedel i en karriar som var i full gSng och
for ett liv som stod stilla.
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Det blev en mycket lyckad pcemiar £6r Ceshivalen den 3) rna j.
Inga storre missoden och bade publik (drygt^; tusen?) och artister verkade mer an nojda. Visst finns det aTker som skulle ahdras till en annan gang - enligt manga var programmet i det
langsta laget (tappade tempo nagra ganger). Organisationen
fungerade f i n t - vl ar sarskilt nojda med planeringen av vad~
ret... Forsta fina sommardan pa veckor.
Fredagens Ukulele*Parad p5 Avenyen (visst hade vi kul...) och
sondagens George Formby-program var mycket lyckade. For att
inte tala om lordagens "efterfest" - med bl a Ray Meal i hogform och Thomas, Olivia och Hakan i ett makalost framtradande
(som jag trodde var repeterat). En oforglomlig kvall...
En^ideo (inspelad av Filmpoint) kommer att kunna kopas sa snianingom (ar under bearbetning av Jonas).
Ovrig massmedial bevakning: TV4 "Nojesklippet", TV2 Vastnytt,
Arbetet,reportage - helsida, GT forhandsreportage, Radio Vast
- forhands inter vju, f orhandsrepor tage i Linnebiadet/Centirumbladet, Tidsspegeln, GP -"blankare". Dessutorn text & bild i
Thomas Allanders nya bok "Stora Ukuleleskolan"
Klubbens revisorer f Bo och Agne, har tillsammans med kassor &
ordforande gatt igenom festivalens rakenskaper - och Cunn.it att
festivalen gick med en vinst pi 9.000:-. Tillsammans med tidigare tillgangar har nu UkuleleKlubben en kassa pa 13.000:-.
Vi kan ka'nna oss bade glada och stolta for en va'l genomCord
festival. TACK - FESTIVALKOMMITT&EN & ALLA "MALAJER"!''

HET UKULELE*HOSTJ
Nu sparkar vi i going! Klubbens forsta medlemstraff (som vanligt
3 t e torsdagen i manaden) - blir den 18 September. Se bifogad
kallelse. Som dom fiesta bar hort at det George Formby Convent
1 Blackpool den 13 - 14 September och det ar n^gra fran klubben
Gom aker dit. Rapport la'mnas pa medlemstraf f en'
Ukulelekurserna i Medborgarskolan borjar v 39/40. Det ar inlagt
tva nyborjarkurser i programmet. Vi far avvakta och se hur
mycket folk som anmaler sig. Kolla de trevliga presentationen
i programmet!
Vi bar oxa pratat om att ha en konsert med UkuleleBandet i t ex
Cafe Hanginattan i host.
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Ert famasriskt lUtupebt
instrument som lockar
til! sing och skratt.Bara
fvra man gar. II ten och
bchamiig (ryrm under
kavaien), men !3ter forvanamvart mycket!
Den passar utmarkt
for giada, roliga och
rytmiska "trudelurtcr"
av r ex Povel Ramel, Owe Tornquisr, Siwan, HasseSTage och,
forsriss, ukulelc-giirun jjaJv Gcorge Formby. Gamla "goa" {azzii
rar och evergreens Sr rcna guidgruvan fdr en ukuielespelaic.
Ukulclen sicter spratt pi vilkcn
fest som heist.

Termin 1
20 tim/ 9 ggr 795:- exkl mtrl
6260 mi 19.30 centrum Start v 40
6261 in 17.30 centrum Start v 40
Termin 2
1 5 t i m / 5 g g r 590:- exkl mtrl
6262 on 19.30 centrum Start v40
Termin 3
15 tim / 5 ggr 590:- exJd mtrl
6263 mi 17.30 centrum Start v 39
Termin 5
15 t i m / 5 ggr 5 90:-odd mtrl
6264 on 19.30 centrum Start v 39
Termin 6-8
15 tim/ 5 ggr 590:- exid mtrl
6265 ml 17.30 centrum Start v 40
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UKULELEKLUBBEN VAXER. . .
Under festivaldagen fick vi sex nya rnedlemmar och under sommaren
hat det ramlat in nagra till. Vi ar nu uppe i snart 60 medlommar
Det borjar bli lite trangt... Varken lokal eller verksamhet
svaljer hur minga som heist. Darfor foreslar styrelsen att vi
stoppar intagning av nya medlernmar och upprattar en kolista for
nya medlernmar.
UKULELEBANDET...
gjorde succe p^ festivalen. Eller scm ljudkillen, Rolf, sa: "Sa
har bra Mr ni egentligen iate...". Lyckad blev ocksa v^r forsta
betalda spelning (1.000:-) - pa Svenska Massan 1 juni. Efter
framtradandet blev vi bjudna pa korv & 61 och snart foljde ett
spcntant jam (Hakan i storform). Olle sa: "Nasta gang borjar vi
med jammet direkt...". Vi fick en ny spelning den 6 sept - men
dom hade tappat bort vart tel nr och annan underhallning hade
ordnats. Dom var fortvivlade nar vi ringde...

AXPLOCK FRAN FESTIVALEN...
* Mats Ljung, som utover sin utmarkelse: "Arets gladjespridare"
(fin uke-stayett) r vann 500 :- pa en skraplott. Snacka om bonntur. . .
* Anders och Claes Eriksson - som hedrade oss med sin narvaro
bade p£ lordag och sondag.
* Ingrid - som med en oernotstandlig g^paar-anda fick Hemkop att
skanka spannvis med potatissallad...
* Ola, klubbens videofilmare, hjalpte mej att satta upp affischer
pa stan. Vi forst^r nu att "i krig, karlek och affischering - ar
allt tillatet".
* Bo, kiosk-chefen med husvagn och allt, holl pa att fa saftiga
boter av polisen for bilkorning i Slottskogen. Det behovdes
mycket charm...
*^Historien med "De tusen negerbollarna" (som skanktes av^Olivias
dotter) ar lang och invecklad. Den borjar med en trasig bil i
Stockholm - fortsatter i en trang lokforarhytt (hur alia negerbollar och kaffemaskin fick plats dar ar en gata). Lokforaren
fick en kartong som "betalning" - Thomas A. rnisstanker starkt att
lokforaren hamnade i"Smorkoma". Men var hamnade negerbollarna
till slut...?
* Mysteriet med den spokande videoskarmen (p5 George Forrnbyaftonen) har fatt sin forklaring...
* Vi skickade Liselotts fina tavla till Povel Ramel ("klubbens
favoritartist"). Samtidigt foreslog vi atthan skulle komma ner
till Goteborg for en konsert. Han skrev tillbaka och tackade men
avbojde konsert±den.
*UkuleleFestivalen - en perenn foreteelse? Efter att ha hort med
andra medlemmar i klubben - foreslar styrelsen att UkuleleFestival
ska hallas vartannat ar.

