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SKEPPLANDA. De 
påstår sig ha blivit fräl-
sta.

Tio glada kvinnor som 
utgör Ukulelegruppen 
Fyra Strängar i Rött 
och Lila talar om livet 
före och efter ukulelens 
intåg.

– Det är glädje, 
gemenskap och frisk-
vård på samma gång, 
säger Carina Wendt-
Andersson till Aleku-
riren.

I ett par år har de spelat till-
sammans, de tio kvinnorna i 
övre medelåldern som kallar 
sig Ukulelegruppen Fyra 
Strängar i Rött och Lila.

– Vi är en samling tanter 
som tycker att det här är det 
roligaste som finns. Knappt 
någon av oss hade spelat ett 
instrument tidigare, men så 
upptäckte vi ukulelen. Nu är 
vi så duktiga att vill till och 
med imponerar på våra barn-
barn, skrattar Carina Wendt-
Andersson.

Det är också hon som är 
orsaken till varför gruppens 
medlemmar har röda hattar.

– Red Hat Society är en 
global organisation som star-
tades i USA. Jag fick idén 
från min engelska brevvän 
i samband ned ett besök i 
USA för fem år sedan. Hon 

tipsade mig eftersom hon vet 
att jag gillar hattar och jag 
köpte idén med en gång, för-
klarar Carina och fortsätter:

– Jag startade ett första 
chapter i Sverige och nu är vi 
tio chapter. Därefter ville vi i 
ukulelegruppen också bli en 
röda hatt-grupp.

Inspiratör
Som inspiratör och instruk-
tör har man tagit hjälp 
av Sveriges ukulelekung 
Nimrod de Broen, som är 
kapellmästare för Ukule-
lebandet och Ukulele 4 U. 
Han har spelat ukulele sedan 
1987 och var den som tog 
initiativet till såväl Ukulele-
klubben samt Ukulelefesti-
valen i Göteborg.

– Från början var intresset 
ganska trögt och de som spe-
lade var mest gubbar. Den 
bilden har emellertid helt 
omkullkastats. Idag vimlar 
det av tantgrupper och uku-
lelefebern sprider sig över 
hela landet, säger Nimrod.

– Ukulelen har blivit ett 
folkinstrument. Det är det 
mest lättspelade instrument 
man kan tänka sig och det 
skänker en oerhörd glädje.

Carina Wendt-Andersson 
beskriver ukulelen som ett 
lyckopiller.

– Det är helt underbart 
att få träffas och spela uku-
lele. Sedan ser jag det som 

en skyldighet för oss över 65 
att försöka hålla oss friska så 
länge som möjligt och inte 
belasta sjukvården. Ukule-
lespelandet är friskvård av 
bästa sort.

I onsdags hade Ukulele-
gruppen Fyra Strängar i Rött 
och Lila samlats hemma hos 
Lena Swanström för att öva 
under ledning av Nimrod de 
Broen.

– Det är andra gången 
som jag träffar de här kvin-
norna och det märks att de 
har roligt ihop.

Ukuleletillställning
Lördagen den 2 oktober pla-
neras det för en stor ukule-
letillställning i Skepplanda 
bygdegård där utövare från 
Ale, Lilla Edet och Kungälv 
ska stråla samman.

– Det blir workshops på 
förmiddagen och sedan ska 
det mynna ut i ett storsla-
get framträdande på efter-
middagen. Arrangemanget 
kommer att ske i samar-
bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, säger Carina 
Wendt-Andersson.

Fram till dess kommer 
Ukulelegruppen Fyra 
Strängar i Rött och Lila att 

fortsätta sitt repeterande av 
valda låtar.

– Vi har en blandad reper-
toar, från vals och visor till 
60-talsmusik och schlagers.

Vilken är favoritlåten?
– You Are My Sunshine!

Ukulelefebern har spridit sig till AleUkulelefebern har spridit sig till Ale
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Fyra Strängar i Rött och Lila har blivit frälsta tack vare ukulelen. Gruppen planerar nu för en stor tillställning i Skepplanda 
bygdegård till hösten.

Nimrod de Broen är kvinnor-Nimrod de Broen är kvinnor-
nas läromästare. nas läromästare. 


