
 

 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden RotaryKlubb den 1 mars 2019. 
 
 
Antal deltagare: 20 st. 
 
Gäster:  1 st. Tommy Gustavsson införd av Jens Pettersson 

  
Dagens ämne: Gitarrspel 
 
Föredragshållare: Emil Ernebro 
 
Nästa vecka:  JoyVoice 
 
Nästa möte:  Fredagen den 8 mars 2019 
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte. Presidenten 
informerade kort om inbjudan till After Work 
den 15 mars på Hotel Carlia samt till 
gemensam räkkryssning med M/S Byfjorden 
den 24 maj. Inbjudningarna bilägges detta 
protokoll. 
 
Därefter hyllades Per Dahlman med blommor, 
sång och hurrarop med anledning av redan 
genomförd högtidsdag.  
 
Vår programmakare Jan Lundblom tog till orda 
och informerade om diverse program-
ändringar. Den 29 mars blir det först vanligt 
möte på Riverside med tillhörande lunch och 
föredrag av företaget ElitKomposit. Därefter 
inbjuds till möjlighet att bevista deras 
anläggning på Kasenområdet för visning.  
KATA-föredraget som tar ca 1 timma kommer att hållas av vår president den 5 april. 
 
Därefter presenterades dagens gäst, Emil Ernebro, ursprungligen från Bengtsfors. Emil har 
efter genomgången grundutbildning bott en tid i USA och studerat musik, men är nu tillbaka 
och frilansar i Sverige. Han uppträder både som soloartist och tillsammans med andra 
musiker. Emil kan beskrivas som en gitarrvirtuos och Jan Lundblom berättade i sitt 
anförande att det sägs att 2/3 som hör Emil spelar slutar spela själva efter att ha hört 
honom. De övriga fortsätter på grund av dumhet. 
 
Emil visade prov på olika spelstilar. Han beskrev hur han jämförde sin höger tumme, där han 
använde sig av ett fast plektrum, som motsvarighet till en pianists vänsterhand för bastoner 
och sina övriga fingrar motsvarade pianistens högerhand med diskanttoner och den 

Per Dahlman uppvaktades av president Richard 
Bergström. 



melodiösa delen av det spelade musikstycket. Att sedan slå på olika ställen av gitarrlådan 
blev till trummans toner. 

 
Emil framförde sitt arrangemang av 
”Fly me to the moon” och berättade 
sedan att hans mentor var Jojje 
Wadenius som hade hjälp honom att 
”öppna portar”. Bl. a. hade Emil fått 
spela sin version av ”Bridge over 
troubled water” mitt framför 
självaste Paul  Simon då denne 
mottog Polarpriset. Avslutningsvis 
framfördes ett eget arrangemang av 
en klassisk Elvis Presley-låt. 
 
Ingen led, knä eller fot på klubbens 
närvarande medlemmar sågs vara 
stilla under Emils lekande på sin 
gitarr, oavsett stelhet eller artros. 
 
 

Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 

Emil Ernebro spelar. 
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