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Vad som for den oinvigde ser ut
som en liten leksaksgitarr, ar i
sjalva verket ett instrument gott
nog for en kung. Narmare be-
stamt Hawaiis kung Kalakaua.
Fast fran borjan kommer uku-
lelen faktiskt fran Portugal.

AV MARIA BACKMAN
031-62 40 00

Det ar fascinerande att nagot sa litet kan lata
sa mycket, samtidigt som det ar svart att lata
bli att dra pa munnen.

- Det ar hastigheten och frenesin som ar grej-
en med ukulelen. Den ar ett litet krutpaket!
Och genialt lattspelad dessutom, sager Nimrod
de Broen, ordforande i Ukuleleklubben i Gote-
borg, nar vi traffas i Kustens hus i Majorna.

Det ar en munter skara som samlats har for
arets sista klubbtraff och stamningen ar redan
hog. Medan det serveras artsoppa och punsch
trader kvallens overraskning, trubadurerna
Leif och Ole Moe, in pa scenen och snart vibre-
rar det gamla tragolvet av publikens taktfasta
stampningar. Publik och publik forresten, de
fiesta sjunger med och spelar pa sina egna
medhavda ukuleler och Leif spelar charango,
en liten bukig slakting till ukulelen, till allman
fortjusning.

- Det finns en fantastisk varme i klubben, sa-
ger den entusiastiske Nimrod. Man blir glad
bara av att se ukulelen. Och vi vill garna fralsa
fler. Bara det inte blir for manga, tilllagger han
lite oroligt.

Syftet med klubben ar helt enkelt att ha kul.
I dag har den livaktiga ukuleleklubben cirka 70
medlemmar i aldrarna 17-70 ar. Forutom
klubbtraffarna med fullspackade program ges
medlemstidningen Ukulelebladet ut varannan
manad, och Ukulelebandet, dar ett tjugotal
medlemmar ingar, anlitas ofta till fester och
liknande. I maj arr anger ar man for andra aret i
rad en ukulelefestival i Slottsskogen, dit det

Hoppande loppa. Ukulelen Idr ha fdtt sStt namn genom att fingrarna hos den spelande
flyger over instrumentet som hoppcmd4 loppor. Pa hawaiiska betyder ukulele just hop-
pande loppa.

Gemen^im namnare
for klubben mpd syftet att ha kul

serna utvecklat den moderna ukulelen genom
smarre forandringar av braguinhan. Ukulelens
popularitet blev inte mindre av att •••••••••••i
Hawaiis kung Kalakaua och hans -. ^i- •

horiade soela. Kungen lar tV3"OIIVI3

Just Gibsonukuleles fran 1920-talet ar i dag
riktiga rariteter. Mari-Anne Bogren har kopt
en sadan via Internet for 500 dollar.

- Vi ar tre tjejer i klubben som har sadana
har gamla ukuleler. Det ar ju roligt att ha mer
an en, sager hon, men tillagger att man for ny-
are modeller inte behover betala mer an
500-600 kroner.

Varfor just ukulele, av alia instrument?
- Av gladje! Och sa ar det sa latt att spela, sa-

ger Mari-Anne Bogren och far medhall av Ma-
ritha Arvidsson:

- Aven om man ar lite halvdeppig blir man
alltid glad av att komma hit.

For eldsjalen Nimrod tog det dock manga ar
att upptacka ukelelen. Hans bror foreslog ho-
nom i tonaren att kopa en ukulele i stallet for
en gitarr. Lojligt, tyckte Nimrod, som 25 ar se-
nare trots allt onskade sig en ukulele i present.
Den fick han mycket gladje av under en langre
utlandsresa.

Nar klubbkamraten Hakan Ask var i Skott-
land pa semester gjorde han samma erfaren-
het: ukulelen ar en ovarderlig reskamrat om
man vill knyta nya kontakter.

- Jag satt och spelade ukulele pa en pub, da
det kom fram en man med en sackpipa. Sa vi
spelade Amazing Grace tillsammans, berattar
Hakan.

Och Eva-Olivia gjorde succe pa transsibiris-
ka jarnvagen nar hon tog fram sin ukulele.

- Folk dansade och sjong i vagnen, sager hon
och ler vid minnet. Men att jag borjade spela be-
rodde egentligen pa att jag ville ha ett instrument
som fick plats i packningen nar jag aker me.

Nasta punkt pa kvallens program ar att ge-
mensamt spela gamla favoriter. Och om man
ska tro entusiasterna kan man spela det mesta
pa ukulele, aven om de tycks ha en sarskilt for-
karlek for Povel Ramels visor. Men typiska
festlatar gar ocksa bra, liksom aldre jazz, pop-
latar fran 60-talet, gospel och latin.

Ukulelen ar framst ett kompinstrument och
passar bade nyborjare och virtuoser. Det ar
den ljusa klangen som gor att instrumentet

BBBBHBBI hors sa bra; trots sin ringa storlek.
Men enligt ukuleleartisten och

pedagogen Thomas Allander har



Namnet ukulele, den hoppande loppan pa
hawaiiska, lar komma fran en liten, livlig ar-
meofficer, som ofrivilligt overforde sitt 6k-
namn pa instrumentet. En annan teori ar att
fingrarna hos den spelande flyger over strang-
arna som hoppande loppor.

Men ursprungligen kommer den lilla fyr-
strangade gitarren fran Portugal, dar den kal-
las braguinha. Det var via utvandrare fran Ma-
deira som den kom till Hawaii pa 1870-talet.
Dar sags det att en musiker bland passagerar-
na i gladje over att de lyckligt kommit fram
borjade spela och sjunga portugisiska folk-
sanger. Hawaiierna blev nyfikna pa det nya in-
strumentet, och snart hade nagra av portugi-

flB

Samlare. Mari-Anne Bogren spe-
lar ukulele bara for att det ar sa
kul I sin samling har hon en riktig
raritet: en Gibson fran 1920-talet

aven ha designat och byggt sina
egna instrument.

Efter ett par decennier borjade
ukulelen dyka upp i andra lander,
bland annat USA, dar amerikan-
ska jazzband senare tog upp in-
strumentet. Snart skulle det ocksa
komma att synas tillsammans med
kanda musiker och i olika Holly-
woodfilmer, inte minst med den le-
gendariske George Formby - fil-
mer med honom gar ofta i repris i juletider.
Massproduktion av ukuleler tog fart, men de
tillverkades aven hos ansedda firmer som Gib-

gjorde succe
pa trans-
sibiriska

jarnvagen oar
hon tog fram
sin ukulele

det tidigare funnits manga aanga
ukuleler pa marknaden.

- Det var dessutom mycket lek-
saksstampel over instrumentet
forr, berattar Thomas och visar
i stallet ett exemplar helt i lonn dar
han experimenterat med ukulele-
kroppens tjocklek. En annan, lite
finare ukulele har greppbrada av
jakaranda och cedertra i locket.

Men framfor allt vill han sla ett
slag for ukulele for barn.

- Den ar alldeles lagom stor for dem, sa det
vore roligt om musiklararna vagade satsa pa det.

Scengladje. Ett uppskattat inslag i kvdllens program ar att gemensamt spela gamla favoritldtar. Om man ska tro entusiasterna kan man spela
det mesta pa ukulele. Och det later dessutom forvanansvart bra.
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