
Allt eftersom George blev en etabieraci sKivarust Darjaae nans namn ou
kant aven utanfor variete-teatrarna. Han kontaktades av John Blakely
som hade ett litet filmbolag i Manchester och som undrade om han och
Beryl skulle vilja gora en film. Aven med den tidens matt matt (1934)
var den fardiga filmen "Boots! Boots!" fruktansvart dalig, trots att den
inneholl fyra sanger och en lang sekvens dar Beryl dansar traskodans.
Formby blev sa desillusionerad att han svor att aldrig mer gora film.
Eftersom man inte kunde hitta nagon distributor till filmen atervande
George till variete-teatrarna. Till alias forvaning blev filmen slutligen
said och blev en enorm succe pa landsorten.

1935 gjorde George en uppfoljare ihop med Blakely, aterigen med
Beryl som motspelerska, "Off The Dole". Basil Dean, direktoren pa
Ealing Studios, besokte norra England och sag en massa manniskor koa
utanfor biografer dar de bada filmerna visades. Han hade aldrig hort
talas om George Formby, men var skarpsinning nog att skriva kontrakt
med honom med stod av den publikreaktion han hade sett.

Den forsta filmen han gjorde for Ealing, "No Limit", var valskriven
med melodiosa sanger och en utmarkt birollsinnehavare. Beryl hade
ersatts av Florence Desmond. Hans roll, en sotare fran Lancashire som
bygger sin egen motorcykel och vinner Manx TT Races, var perfekt for
honom. Han var sjalv en passionerad motorcyklist och vagrade lata
nagon annan gora stuntscenenia at honom. Filmen blev val mottagen
och var borjai? pa en langvarig serie komedier for Ealing dar bans mest
populara musikaliska nummer visades. Manga av dessa forekommer pa
den har samlingsskivan. Som ett resuitat av Beryls kloka och
hansynslosa forvaltning blev George Formby den storsta attraktionen i
den brittiska nojesvarlden och i sex ar var han det storsta dragplastret
vid brittiska biografer och tjanade mer an £ 90 0000 om aret.

Nar kriget brot ut anslot ban sig till Blackpool Homeguard som motor-
ordonnans och kastade sig in i en omfattande serie truppkonserter. Med
Beryl vid sin sida turnerade George i landet for att samla in pengar till
familjer som drabbats av bombanfallen. Han skrev ocksa
tidmngsartiklar och gjorde radioprogram av serios och ibland
kontroversiell natur till forman for krigsinsatsen. Dessutom besokte han
fronterna i Nordafrika, Indien, Burma, Malta, Gibraltar och Italian och
var i Normandie mindre an en vecka efter "Dagen D". 1946 tilldelades
han QBE (Officer of the Order of the British Empire) for sina insatser
under kriget - en blygsam beloning for det civilkurage han visat och for
den otroliga uppmuntran han skapade overallt dar han upptradde.
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FORSTA HOSTTRAFFEN. . .

Vi var runt 35 ukulele-f ralsta sjalar pa UkuleleKlubbens ^
forsta hosttraff. Varav tre nya ansikten, Anna, Sture och Ŝ
Anders - valkomna i ganget!
En nyhet - vi var fdrstarkta med elbas och congas. Tack,
Olivia, Laban + kompis ! Det svangde harligt i calypsolatarna .
Dessutom sjong vi tvastammigt i refrangerna!

Vi som halsade pa Georg Formby Society i Blackpool i Septem-
ber - berattade lite om vart besok dar. Vi blev varmt mot-
tagna och gjorde uppskattade scenf ramtradande . Jonas fick
dessutom pris som kompositor <The Vikings> som han ocksa
spelade och visade sitt fina vandringspris .

UkuleleBandet har fatt en spelning pa Bokmassan, lordag och
sondag 1 och 2 oktober, i Medborgarskolans monter. Vi ater-
kommer om detaljerna. Vi fbrsoker ocksa spika var konsert pa
Cafe Hangmattan.

ARSMOTE Lordag 24 januari -98

Motet beslot att forkasta styrelsens forslag om intagnings-
stopp. Tills vidare ar nya medlemmar valkomna. Nar vi far
problem - tar vi upp fragan pa nytt.
Angaende festival-videon beslot motet att i st&llet for att
salja video till medlemmarn - kommer klubben gora nagra kopior
som kan lanas ut.



MEDLEMSRUTA

Har firms det plats for medlemmarnas bidrag! Skriv eller ring in vad
du.yill ha sagt - roliga anekdoter, ef ; onskemaletc.

Vad far jag som medlem?
For 100:- per ar (medlemsavgift -97) far du vara med pa sex
medlemstraffar per ar med allehanda aktiviteter, medlemstidning
(UkuleleBladet) med artiklar och info, medlemsrabatter -
10% - pa Gitarren och Gefab (bagge pa Skanstorget).Tala garna om
att du ar medlem - innan dom stamplar in i kassaapparaten. Mer
formaner kommer.

Intervju med medlemmarna Berit & Bert:

MUSIKEN - VART GEMENSAMMA INTRESSEJ

Bert: Det borjade med att Berit fick en uke av en kompis
1956 (hangde pa vaggen till ingen nytta) och sa fick jag tag
i en ukuleleskola i London - och sa borjade vi spela.
Berit lyssnade flitigt pa Radio Luxemburg (datidens "MTV")
pa en svajig radiofrekvens. Larde sig alia dom popularaste
latarna utantill. Jag sjalv var en flyhant (?) jazz-gitarrist
- a la Mills Brothers sedan tidigare. 1966 hittade jag en
fin ukulelebanjo i Newscastle - modellen hette "George Formby".

1990 bor|ade vi i Nimrods ukulele-kurser och var med i nagra
ar. Numera har vi pensionerat oss och har levt vagabondliv
till sjoss. Halvarsvis har vi nojesseglat i Medelhavet och
ukarna har forstas varit med. Dom hanger latt atkomliga i
kajutan nar lusten faller pa... Det hander att vi spelar pa
tavernan. En gang ringde krogaren efter forstarkning - en aldre
gentleman anlander i taxi med boozokiJ

Vi tycker det ar mycket roligt att det har bildats en ukulele-
klubb iGoteborg. Tyvarr kunde vi inte vara med under Festivalen
- men vi tankte pa er da'r vi var i det blaa Medelhavet...
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