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Större bild/bilder »

”Kung” Tage Nordberg från Gävle spanar in
vad som händer under Elvis-veckan. 

Foto: Joe Formgren

Större bild/bilder »

Elvis första producent Sam Phillips brorson
Judd sköter nu affärerna för Sun Records.

Här skakar han hand med Gävles Joe
Formgren. 

Större bild/bilder »

Vilka träffar man utanför Gracelands
grindar – jo, Elvisar förstås!

Större bild/bilder »

 Skaffa kortet » Torsdag 23 Augusti 2007 Dagens namn: Signe, Signhild   
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• Familjenytt
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[Publicerad 2007-08-16]  Tipsa en vän.  Skriv ut artikel.

Visst lever Kungen ännu 
Gävleprofil ger direktrapport från Graceland på
30-årsdagen av Elvis död 
Det är Elvis dygnet runt i
Memphis Tennesse just nu.
Gävleprofilen Joe
Formgren är på plats och
låter helt förtjust när han
beskriver ”Elvis week”. 
– Det är en rolig cirkus,
om man gillar modern
amerikansk kultur, säger
han och skrattar. 

– Det ser väl ganska kul ut, om
man kollar på bilderna, säger
han sen. 
    
   Jo, det ser helt galet ut. Och
det är det alltså enligt Joe. 
    
   – Det är bara Vita huset som
har fler besökare än Graceland.
Den här veckan är det 50 000
Elvis-fans från hela världen här.
    
   Och bra många Elvis-kopior. 
    
   – Det är vansinnigt hett här,
45 grader, och så ser man de
gå omkring i heltäckande
dressar och peruker. Det är
störtskönt. 
    
   Kommer du själv att komma
hem med en paljettoverall? 
   – Njae, det är en fin gräns
mellan gott självförtroende och
dåligt omdöme... 
    
   Gårdagen tillbringade Joe och
hans resesällskap på utflykt till
Tupelo där Elvis barndomshem
ligger. Och i dag, som är själva
30-årsdagen av hans dödsdag,
ska de tillbringa på Graceland. 
    
   – Det går ett candlelight-tåg
med 10 000 människor som går
från Graceland till hans grav.
Det är som en religiös kult
nästan. 
    
   Elvisveckan spontanuppstod
ett år efter att Elvis hade dött,
folk sökte sig till Gracelands
portar och tände ljus och
mindes. 
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STOR OCH LITEN ELVIS. Elviskopior 
överallt och i flera generationer. Pappa Don

och Ryan Rose trivdes på Elvis Exhibition.
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   Nu är det alltså ett jättejippo,
med konserter och tävlingar och
grejer. 
    
   Banderoller där fansen hälsas
välkomna till stan hänger 
överallt. 
    
   – Svenne Hedlund från
Hepstars dök upp här igår (läs
onsdags) och körde några låtar,
till amerikanernas stora
förvåning. 
   
Överexploaterat
En del kommer till Elvisveckan
för att tjäna stålars på sin
relation till Elvis, andra är där för att det är kul och för att minnas. 
    
   – Det är oerhört exploaterat. Nyss sålde Lisa Marie allt till ett
börsnoterat företag som vill lyfta namnet ännu mer. Men det gör det
snyggt. Sen är det ju det här runtom som är rätt överexploaterat,
lindrigt sagt. 
    
   Joe själv har haft en relation till Elvis sen han var barn och såg
honom på tv. 
    
   Vilken är den bästa låten då? 
   – ”Burning love”. Jag hörde den igår, den kom rätt sent men den är
bra. Allt han gjorde var inte bra, men väldigt mycket var det. 

Lisa Pehrsdotter
lisa.pehrsdotter@arbetarbladet.se

Tel. 026-15 93 47 

fakta. Elvis Presley 
* Föddes 8 januari 1935 i Tupelo, Mississippi. 
* Fullständigt namn: Elvis Aaron Presley. 
* Hade en tvillingbror, Jessie Garon Presley, som dock var död vid
födseln. 
* Familjen flyttade till Memphis, Tennessee, när Elvis var i de tidiga
tonåren. 
* Spelade in sin första skiva, som var en födelsedagspresent till hans
mamma, 1954. Han bekostade den själv. 
* Fick därefter skivkontrakt med Sun Records. 
* Första singeln var ”That’s all right (mama)”. Den blev en omedelbar
hit när den kom ut19 juli 1954. 
* Det stora genombrottet kom 1956 när han köptes över till
skivbolaget RCA för 35 000 dollar. 
* Fram till 1958 gjorde han konstant succé vad han än gav ut och
vart han än åkte. 
* 1958 blev han inkallad i armén och stationerad i Tyskland. Där
stannade han i två år. 
* 1960 var hans tjänstgöring slut och han återvände till karriären.
Men det blev aldrig som förr. Han koncentrerade sig på att göra
filmer, som gav honom mycket pengar men som samtidigt drog ner
hans status. 
* 1968 var han fri från alla filmkontrakt och gjorde comeback som
seriös artist. Det blev succé igen. 
* Han fortsatte att turnera fram till sin död, den 16 augusti 1977. 

fakta. Så hedras Elvis i dag 
* Skånska Elvissällskapet anordnar en hyllningskonsert i Helsingborgs
Mariakyrka. 
* Konstnären Mats Tidek ställer ut foton under rubriken ”Elvis in art”
på Visbiblioteket i Västervik. 
* Kent Wennman och Graceland singers hyllar Elvis med en konsert
på Parksnäckan i Uppsala. 
* Birger Schlaug och Fred Lane ger den sista föreställningen av 
”(D)elvis Presley” på Bishop Arms i Jönköping. 
* Redan 11 augusti hölls Elvis death party på Kutens Bensin på Fårö. 
* Elvis Presley memorial festival hålls i Furulundsparken, Alafors 
18 augusti. 
* TV-kanalen TCM sänder Elvis-filmer nonstop hela dagen. 
* SVT sänder dokumentären ”Vår käre Elvis” kl 23.10
 

Dagens artiklar.

• 
• Moneybrother har 
kavlat upp ärmarna
• SVT dominerar Kristallen
• Läs boken - och få dig en våt stund
• Kanal 5 vill visa ”Ballar av stål”
• Skadade statister hotar med stämning
• DeDe + Pras = sant
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