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Folket

Inga sura miner. Margareta Green och Ralph Soder-
strom spe/ar och har roligt - Det ar ukulele I ett not-
skalf sade de.
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Galenskaparen Claes Eriksson fick finna sig
att vara askadare nar Ukulelefestivalen bolls i
Slottsskogsteatern i Goteborg pa lordagen.

- Min bror Anders Eriksson skulle egentligen va-
rit med. Han ar battre pa ukulele an jag, men ban fick
fbrhinder, forklarade Claes dar ban forsynt stod en bit
fran scenen ocb lyssnade pa musiken.

Och ban var sannerligen inte ensam den bar under-
bart vackra forsommardagen.

Festivalen inleddes vid ettiden och slutade inte forr-
an tre timmar senare.

PLATSERNA UPPTAGNA
Alia sittplatser var upptagna och folk satt i graset
bakom eller stod under traden.

En av askadarna var Laila Hansson som boll ett
extra oga pa sin make Karl-Eric Hansson som upp-
tradde i den stora Ukuleleklubben som unisont hylla-
de Povel Ramel pa dennes 75-arsdag i dag sondag.

Lailas och Karl-Erics dotter Marie Fernsand var
ocksa dar.

- Jag kanske kan intressera mina soner David, 14,
och Victro, 11 ar, for Ukulele. Vi far se.

FRAN HAWAII
Instrumentet ar en sorts mindre gitarr och harstam-
mar fran Hawaii och betyder den hoppande loppan.

Men ursprunget kommer fran portugisiska sjoman
som introducerade instrumentet pa soderhavson i slu-
tet av 1800-talet.

Ralph Soderstrom och Margareta Green ar ba-
da med i Ukuleleklubben.

Ralph bar spelat i tre ar och var liksom Margareta
och manga andra i klubben ikladd en t-trqja med uku-
leletext pa ryggen.

Margareta sken i kapp med solen och som musikla-
rare bar hon spelat ukulele i hela sitt liv, sade hon.

- Instrumentet ger glada klanger. Jag kanner mig
upplyft. Man far sig en kick, sade hon.

I samband med festivalen, dar artisterna avloste va-

Vem vet. Kanske vill de spe/a ukulele en dag. - Det verkar /ntressant, sade gitarristen Daniel Pettersen, t/7/
vanster, och elbasisten Morgan Fjellberg. FOTO: SERGIO JOSELOVSKI

- Den inleddes med att jag fick ett stipendium, fort-
satte med att jag blev utnamnd till Arets fbretagare i
Skara, sa vann jag 500 kroner pa en lott bar i dag och
sa detta! Tack ska ni ha! sade Mats Ljung och publi-
ken jublade. Inte minst at bans goda historier som ha-
de berattade fran scenen.

HELAN OCH HALVAN
Journalisten P-O Alfredsson papekade att det inte
var nagon tillfallighet att Ukuleleklubben valt skade-
spelaren Oliver "Helan" Hardy att pryda forsta si-
dan pa programbladet.

P-O Alfredsson bar forresten troligen den storsta
samlingen av videokassetter av "Helan och Halvanfil-
mer" i Sverige.
- "Helan" ger en extra dragkraft till festivalen, for-

klarade P-O som hade sallskap av Ingrid Stenow.
Ralph Soderstrom bekraftade att Oliver Hardy spe-

lade ukulele i en del av bans filmer.
Konferenciern Lennart Salomonsson sag till att

publiken levde med och den var inte nodbedd.
Det blev bade allsang, handklappningar och andra

fbrtjusta tillrop under festivalen.

Arets gladjespridare. - Kul med den har utnamningen,
sade artisten Mats Ljung.

randra i rask takt, utnamndes artisten Mats Ljung
fran Vinkol i Skaraborg till Arets gladjespridare.

- Vilken vecka, sade ban gladjestralande dar ban
stod pa scenen tillsammans med klubbordfbrande
Nimrod de Broen.


