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MEMPHIS TENNESSE För
exakt 30 år sedan
checkade The King ut.
Hans hjärta upphörde att
slå vid ett toalettbesök på
Graceland. I ett Memphis
som närmar sig
kokpunkten samlas nu
över en halv miljon
människor för att hylla
ikonen.
Det är Amerika.
Det är Elvis-week 2007.
Elviskopior från världens
hörn och kanter uppträder
på legendariska musikgatan
Beale Street i Memphis.
Såväl hinduiska som
japanska, alla med sin egen
personliga tolkning av
kungen.
Gävlebon och reklammannen
Joe Formgren, 45 är på plats
tillsammans med frun Ingela
Gustavsson 43.
Elviskopior med skiftande likhet finns
Termometernålen visar på
över 40 grader Celsius, Och överallt.
temperaturen är stigande.
- Det är halvt hysteriskt. Events överallt och råexploaterat, Amerika
när det är som mest extremt, säger Joe Formgren till GD.
Elvis-week väntas locka runt 600 000 besökare.
- Alla människor här har förts samman av en stor värme och saknad.
I kväll kommer vi, och tusentals andra, vandra upp mot Graceland,
hållandes levande stearinljus i en ceremoni för att hedra Elvis.
Joe Formgren beskriver ett Memphis som genomgått en makeover
helt i klass med Elvis egen fysionomiska förvandling under hans sista
decennium.
- När jag var här på Elvis-week för 15 år sedan var det helt
annorlunda. Kommersen har ökat enormt. Elvis-saker går att köpa i
alla olika former. Du kan köpa en Elvis-mugg för läsk som kostar runt
nio dollar, ett års gratis påfyllning av Coca Cola ingår.
Joe Formgren berättar att Priscilla Presley sålt Graceland till ett
börsnoterat företag. Spektaklet lär inte minska i omfattning.
Om Elvis sitter och tittar ned, vad tror du han tänker?
- Hans favorituttryck var ju "Taking care of business", och det har
hans släktingar verkligen gjort.
En av Joe Formgrens höjdpunkter under Elvis-week har varit när Elvis
mångårige gittarist James Burton uppträdde på puben Alfreds på
Beale Street.
Hans eget intresse för Elvis väcktes med Loving You från -57 och när
han såg en av Kungens liveshower från Hawaii -73 på teven hemma i
Sverige.
Sedan dess är Joe Formgren fast, men han tillhör inte de mest
extrema. Gävles egen Tage Nordmark är en av kopiorna på plats.
- Han är helt fantastisk, med peruken ser han ut exakt som Elvis.
Amerikanerna häpnar, säger Joe Formgren.
Johan Ronge
026-159600
johan.ronge@gd.se
Elvis mångårige gitarrist
James Burton spelade med
sitt hobbyband på puben
Alfreds på Beale Street.

Tatuerad Elvisfan från Japan
utanför legendariska Sun
studio.

http://www.gd.se/Article.jsp?article=110557

Sida 1 av 4

© GD: Kopiorna hyllar originalet

2007-08-23 22.57

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

Kung Tage Nordberg från
Gävle spanar in vad som
händer under Elvisveckan.

Pappa Don & Ryan Rose
trivdes på Elvis Exhibition.

Vilka träffar man utanför
Gracelands grindar
jo,
Elvisar förstås!

Jag fick träffa Elvis! Nästan i
alla fall - Hindu Elvis
(Keshav Patel).
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Alla sorters Elviskopior
uppträder på den
legendariska musikgatan
Beale Street i Memphis.

Tipsa en vän

Utskriftsvänlig version

Nyfiken på tidningen? Prenumerera!

GD-artiklar på nätet de senaste två dagarna
Gävle:
» Lek kostar för mycket pengar
» De siktar på en framtid i
näringslivet
» Nya lärarstudenter på plats
» Hälften av lekplatserna ska bort
» Skarvkolonin på Båkharen växer
» Fortsatt nej i skoteraffären
» Nu tystas politikerna
» En trevlig stund varje gång
» Tryggheten försvann när tjuvarna
slog till
» God man höll god min
» Nytt bråk i hamnen
» Lycka är att få segla!
» Skolplaner väcker vrede
» Kommunen nobbar delägarskap
» MC-gäng bar västar - stoppades
på krog
» 8 000 nya bostäder planeras
» Budgeten håller, trots dyr
hyrpersonal
» Falskt besked om inställda
utbildningar
» Nej till vindkraft på Norrlandet
» Gävles politiker har en annan syn
Hofors:
» Kvinna brännskadad på Ovako
» ByggCompaniet får ny ägare
» Hofors skapar en samlad
kostenhet
» Hofors måste riva mer
Sandviken:
» 50 lärarjobb i fara 2008
» Sandvikbo dog i mc-olycka
» Kampanj ska få bönder att städa
upp
» Varning för dödsmygg biter inte
på forskare
» Fest för motorfrälsta
» Fördel friskvårdare i jakt på ny
badchef
» Lyckad satsning på unga fiskare
» Räddade efter natt på drift
» Godkänd i allt - får ändå gå IV
» Länsstyrelsen tveksam till nya
småhus på Lönnbacken
» Saknas pengar till fler platser
Älvkarleby:
» Polisen letar med ljus och lykta
efter Majry

Senaste nytt:
» Makondele på väg till Helsingborg
» Tåglöst norr om Uppsala i helgen
» Avloppsvatten förorenar
Bönaviken
» Sängböter för sjukhuset - igen
» Bråk vid Kharma Lounge
» Wij Trädgårdar vackrast i landet
» Kvinna brännskadad vid olycka på
Ovako
Bandy - SAIK:
» Nilsson har inte gett upp Ryssland
» Hallå där...
Fotboll:
» Månkarbo överraskade och vann
med 3-0
» Stabilt av Söderberg och
Österberg, ja hela GDFK
» Stensätra 2 och Skutskär
kryssade
» Storseger för Valbo 2
» Huge fortsätter hålla tätt borta
» GIF ett nummer för litet när Sätra
vann
Fotboll - GIF:
» Makondele jagas av allsvensk
klubb
» Hallå där...
» Hellström fick känna på förlust i
U21-debuten
Ishockey:
» Dubbelt så dyrt att få en istid i
Nynäshallen
Ishockey - Brynäs:
» Kalle Anka-regler fällde Brynäs
» Sunna hamnade i Västerås
Ridsport:
» Johanna på Lady VI hoppade bäst
i Högbo
» Jennifer vann dubbelt med Tintin
» Alla tre DM-gulden gick till
Gästrikland
» Fina framgångar för Cissi och
Christine
» Ockelbo tvåa, Högbo trea i
division I-premiären
Trav:
» Meadow Zoot är Öbergs belöning
efter allt slit
Övrig sport:
» Emil Jönsson i a-landslaget
» EM-silver till Efverström

Fiske:
» Braxnar av vikt
Folk & Sån't:
» Första olyckan
» Fest i trapphuset
» Gunnar, en av 35 000
Högskolan:
» Rekordmånga studenter från Kina
på högskolan
Insändare:
»
» Vad händer med vården?
»
» Var är föräldrarna?
» Coolt med cykelhjälm!
» Flata lärare på Sofiedalsskolan
» Våra kunder ska vara nöjda
» Vi måste kunna skydda barnen
» En blomma till...
» En tistel till...
Krönikor:
» Härliga tider!
Kultur:
» Olle i eld och olja
» Apropå...
» Inte så lugnt
» Hole in one for Limbus Art
Museum
» Ingen lär bli besviken
Ledare:
» Skakande rapport om barn
» Lyssna bättre på barnen
Nöje:
» "På spåret" tuffar vidare jorden
runt
» SVT sätter ribban för Kristallen
» Carolina Norén tar över
Svensktoppen
» Moneybrother har kavlat upp
ärmarna
» Storvik bjuds på jazz i världsklass
» Wells & Bronett gör cirkus ihop!
Reportage:
» Lilla Vietnam har blivit stor
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