
RAMEL, FOVEL i i vzz - T

Kompositor, revyforfattare och revyartist, 1948-49 anstalld vid
Radiotjanst, sedan 1953 dir i AB Knappupp; friherre. Ramel borjade
som pianist. 1944 slog ban igenom med Johanssons Boogie Woogie
vals. I radio medverkade ban med serier som Johan Bloth,
Foreningen for flugighetens framjande. Hans revyproduktion
utmarks av att den har musiken som utgangspunkt tor crazybetonade
inslag och helt saknar politiska anspelningar. Stilparodin ar ett av
bans medel. Visor som Titta det snoar, Grasanklingsblues, Nar
schlagern dog, Naturbarn, Ta av dej skorna (endast musik), Karl
Nilsson ar typiska for bans stil. Han har aven medverkat i filmer, ofta
producerade av Knappupp, bl a Ratataa (1956). Han har ocksa gjort
krogshower, bl a tva med den norska artisten Wenche Myhre (f
1947), och skrivit for TV, t ex Semlons grona dalar 1977. Bland
bans stilparodiska bocker kan namnas Min galna hage (1957) och
Min ordkynniga penna (1987).

Knappupp, AB teater-, skiv- och filmbolag, gr 1952 av Povel Ramel
och Felix Alvo i samband med att den forsta "knappupprevyn" hade
sin premiar i Goteborg samma ar. 1953-68 drev Knappupp
Odeonteatern vid Brunkebergstorg i Stockholm under namnet Ideon.
Fran 1953 aven turneer med i huvudsak Ramelrevyer i talt. Aven
efter den sista riktiga knappuppen har bolaget drivits vidare, mest
med enmansframtradande av Povel Ramel sjalv eller i
restaurangproduktioner runt densamme. Skivbolaget har overgatt i
Sonet.

Ramel gammal pommersk adlig att, naturaliserad i Sverige 1664,
friherrlig 1770. Fideikommiss: Ovedskloster i Skane.

Maltesholm gods i Skane 18 km sydvast om Kristianstad.
Huvudbyggnaden uppfbrdes pa 1630-talet av Malte Juul och
ombyggdes delvis pa 1780-talet. I den rika konstsamlingen firms bl a
portrait av Carl Gustaf Pilo och Carl Fredric von Breda. Maltesholm
har tillhort atterna Ramel, De la Gardie och Palmstierna.

Ovedskloster slott i sodra Skane, uppfort i rokokostil 1763-76 efter
Carl Harlemans ritningar, ett av vara vackraste fran derma tid. Det
omsluter med flyglar och paviljonger tva borggardar och omges av
stora tradgardsanlaggningar, som sluttar ned mot Vombsjon. Slottet
har rumsinredningar utforda av Jean Eric Rehn, mobler av Georg
Haupt och konstverk av bl a Johan Tobias Sergei, Alexander Roslin
och Carl Gustav Pilo. Fideikommiss fran 1766 inom atten Ramel. Pa
platsen lag tidigare ett pa 1100-talet grundat munkkloster.

Jubilaren Ramel i revysucce pa Cirkus
For 1992 ars stora revyevenemang svarade Povel Ramel. Han fyllde
70 pa forsommaren, vilket uppmarksammades bl a med en
Ramelkavalkad i TV med yngre artister. Sjalv firade jubilaren sitt
intrade i 70-talet dels med en allmant mycket lovordad memoarbok
och dels med en stor revy pa Cirkus, Knapp igen!, till halften helt
nyskriven i ord och toner och till halften byggd pa gammalt Knapp
upp-material. Povel sjalv var i briljant form och hade tillkallat nagra
av sina gamla favoritartister: Wenche Myhre alternerade med Grynet
Molvig och Gunwer Bergqvist med Brita Borg. Ocksa Martin Ljung
var periodvis med i revyn, som dessutom satsade stort pa unga
artister som Magnus Uggla och Johan Ulveson. Den senare var
suveran i sina komiska nummer i derma generosa Povel Ramel-revy,
som blev en mycket stor kritik- och publiksucce.
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KLUBB INFO
UkuleleKlubben
c/o Nimrod de Broen
Ovre Husargatan 35
413 14 Goteborg

Infotelefon: 031-774 21 30
Postgiro: 43 832 41-9

Styrelsen 1998
Nimrod de Broen (ordf.) 13 96 88

Inger Mimmi Sjolin (kassor) - " -

Ann Rudenbrandt (sekr.) 91 18 76

Peter Nilsson (led.) 0705-573837

Markus Berg (led.) 53 28 23

Kent Schonstrom (suppl.) 94 84 80

Klubbtraffar
Var tredje torsdagkl 19.00

febr, mars, april, sept. okt. & nov.

Anggardskoloniens klubbstuga

(Medicinarg. 4, nara Sahlgrenska)

UkuleleBandet
Repeterar forsta torsdagen kl 19.00

febr, mars, april, sept, okt, & nov

Spelmansplatsen 9 (Bo Lundqvist)

Medlemsformaner
10 % rabatt p& Gitarren,

Skanstorget

10 % pS Gefab, Skanstorget.

Visa upp giltigt medlemskort.

UkuleleBladet
utkommer 6ggrperar.

Redaktor: Nimrod de Broen.

Bidrag mottages tacksamt.

UADffT
UkuleleKlubbens Medlemstidning april 98

FORRATRAFFEN...
Arets andra klubbtraff (28 narvarande) blev en harlig musikfest med

mSnga nya inslag. Inte minst en musikalisk uppbackning av en fornamlig
basist,Claes-HAkan! Det var tankt att han och Nimrod (med sSng & uke)
skulle presentera den fina kombinationen uke & bas under program-
punkten: "Klubben overraskar". Men C-H stottade oss hela kvallen med sin
"makro-uke": stAbasen! Den ar nSgonting alldeles extra - bSde visuellt och
audiellt! Tack, Claes-H£kan - vi hoppas vi Mr se dej igen i klubben!

En annan "overraskning var - Bo Lundquist (medlem nr 41) som bjod oss
p£ nSgra l&tar p£ sitt munspel. Senare p& kvallen spelade han (spontant)
solo till ISten "Mr Sandman", det gillade vi...

Priset till "kvallens artist" delades av Jonas och Goran (tur att vi hade tvS
halvflaskor...). Goran har helt klart hojt sin nivS! Det ar alltid lika spannande
att se vem som v&gar sej upp p& scenen... och hur det hela ska avlopa...

NSgonting alldeles extra var l&ngjammet" - en ISng radda IStar som
alldeles spontant borjade poppa upp i forsamlingen - den ena efter den
andra - alia i calypsorytm i D-dur! Det var en magisk upplevelse... efterSt
tittade alia p& varandra... mera s£nt! Det hela borjade i programpunkten
"LStar om v3ren" dar det var tankt att man skulle foreslS/spela IStar som
handlade om viren - och som kunde pigga upp oss...

Kaffepaus - harligt sorl och spontant uke-jam utbryter...



ENKATEN...
Som alia vet fanns en enkat med frSgor i forra utskicket. Forra dret hade vi en
liknande rundfrSga. Skillnaden ar att i &r har vi utokat fr&gorna, forra g&ngen
fylldes enkaten i p£ klubbtraffen. Nu fick alia chans att i lugn och ro fylla i
fr&gorna hemma - aven dom som inte kunde narvara. Vi fick in 17 svar p&
traf fen + en per post.
HAR AR RESULTATET: Forra Srets resultat inom parentes!

l.Vad tycker du om klubbtraffarna?
Mindre bra: 0 (0) Bra: 30% (60) Mycket bra: 70% (40)

2. Vad tycker du om UkuleleBladet?
Mindre bra: 0(0) Bra: 35% (77) Mycket bra: 65% (23)

3. Forslag till forbattringar: "Ldtbytarstund"! Cirkulera mera! Liten spelhorna
for dom blyga! Mindre "bordspel" - mer unisont! Mer spelande! Tvl nya
ackord varje g&ng! Mer disciplin!

4. Satt totalbetygpA klubben! genomsnittsbetyg: 4.6! (mellan 1-5), varav
10 medlemmar satte hogsta betyg och lagsta betyg var 3.9.

Kommentar: styrelsen var mer an riojd med svarenforra aret. Arets enkatsvar ar iinnu
bdttre. Enda fragetecknet ar den ddliga svarsprocenten - nasta ar gor vi enkaten igen
pa en klubbtraff!

UKULELEBANDET...
...underholl p& Medborgarskolans
Srsstamma den 1 april. Det verkade
uppskattat... M&nga hade svSrt att
komma ifr&n - sS UB bestod denna
g&ng bara av sex medlemmar. Men-
det fungerar bra aven i denna lilla
"kostym". En i publiken ville efterSt
engagera oss till sommarunderh&ll-
ningen i Slottskogen i juni! Vi har
oxa spelningar inbokade i Septem-
ber och november - och fler lar det
bli...

FORMBY-FILIAL...
Jonas, medlem nr 43, ar i full fard
med att starta "George Formby
Society Sweden"! Forsta traffen ar
den 23 april kl. 18.
Info: Jonas Svensson, 0303-10288.

Ny medlemsforteckning och
Povel Ramel-intervjun delas
ut p& klubbtraffen 16.4!

Intervju med Eva Olivia, medlem nr 14:

UKULELE AMBASSADOR...
Det fullkomligen sprudlar av ukulele-entusiasm om Eva Olivia!
Ingen annan kan fralsa som hon... Hon kom in som en virvelvind i
klubben i varas - full av ideer och handlingskraft. Hon hade just
gatt nyborjarkursen i ukulele - blev medlem i klubben och vann
tavlingen: ffkvallens artisttfr forsta klubbtraffen hon var med! En
del har brattom... Overtalade sin stamkrog att sponsra f estivalen
med 2.000:-! Spelar for sin skolklass saval som for Visans^ Vanner.
Och nu i maj leder hon invasionen till Karingon!

Min musikaliska karriar...?
Jag borjade spela gitarr som 18-

drig student i USA - spelade l&tar
av Joan Baez, Bob Dylan, Peter, Paul
& Mary. Jag gillade "Bluegrass" och
"Jug Band Music"(!)... Hemma i
Goteborg igen var jag aktiv mSnga
Sr i visklubbar ('Trubaduren" och
"Lyan") under 60- och 70-talet.
Turnerade en del med program -
bl a for barn ochmed en palestina-
grupp i arabiska lander(!).M har val
hort hennes "kamelskrik" (ria)...

Varfor ukulele...?
Jag hade sett "annonsen" om uku-

lelekurserna i flera 4r - det lat kul.
Men forst nar jag skaffat motorcykel
och insert att enda instrument som
fick plats i packboxen var - ukulele!
Det blev nyborjarkurs for Nimrod.

Jag ville gora nd't spattigt, annor-
lunda an visor och gitarr. En helt ny
repertoar fick jag p& kopet - jazzen!
L&tar med underbara harmonier
som gor mej lycklig... Mctnga duk-
tiga musiker jag traffar - blir for-
vanade over ukulelens resurser!
Det kan bli en landspl&ga...

Eva Olivia sjunger na't vackert...

UkuleleKlubben...
...En mycket aktiv klubb med en harlig,
uppsluppen stamning! Jag tycker det ar
underbart att alia spelar samtidigt pS
klubbtraffarna! Snart fyller vi hela
Scandinavium med ukulele-entusiaster!
Jag ser redan fram emot planeringen av
nasta UkuleleFestival!


