
NÖDINGE. Den gula bas-
kern är nästan alltid 
på när Robert Thore 
Andersson-Westlund 
står på scen, men den 
18 augusti åker den av.

Då är det idolen Elvis 
Presley som gäller för 
hela slanten.

På sommarens stora 
Elvisevent i Furu-
lundsparken är det 
Robert som har finalrol-
len.

Det är alltid svårt att intervjua 

två personer samtidigt, men i 
detta fall går det ganska smi-
digt. Robert Thore Anders-
son-Westlund och "Robban" 
i No Tjafs är visserligen två 
vitt skilda karaktärer, men de 
bor i samma kropp.

– Jag gillar "Robban" i 
bandet. Han är alltid glad, 
trots all press att ständigt vara 
underhållande. Det kan bli lite 
mycket ibland, säger Robert.

Efter snart 20 år på scenen 
med No Tjafs och i princip 
samma schlagerrepertoar är 
det inte särskilt konstigt om 

det tar emot.
– Men nej, det är inte job-

bigt på det sättet. Vi i bandet 
har roligare än någonsin och 
tycker dessutom att vi är bättre 
än tidigare.

Är ni det då?
– Vi blir mer och mer erfar-

na. I den här branschen är det 
guld värt. Vi lär oss att hante-
ra publik och spontana situa-
tioner på ett mer skickligt sätt. 
Ja, det är klart att vi är bättre än 
någonsin, svarar Robert.

Robban, då?
– Vår mest trogna publik 

säger att han har blivit lugna-
re, men att han sjunger bättre. 
Personligen kan jag inte känna 
att han har slutat sprattla som 
en dåre än, men jag kan hålla 
med om att hans röst har ut-
vecklats, säger Robert.

Länge var det planerat för 
en 20-årsturné i år. Det stora 
jubileet låg för dörren.

–Men så kom vi på att det är 
ju inte förrän 2008... Det höll 
på att bli riktigt galet.

Istället antog Robert en 
annan stor utmaning. Den 18 
augusti förvandlas den anrika 
Furulundsparken i Alafors 
till Elvisparken. Det blir en 
dag för alla som vill minnas 

svunna tider och en musik-
epok som har präglat en hel 
värld. Arrangemanget äger 
rum med anledning av att 
det är 30 år sedan Elvis "för-
svann". I samband med firan-
det av kung Elvis 70-årsdag 
medverkade Robert under en 
hyllningskonsert i Ale gymna-
sium. Tillsammans med gos-
pelkören Blue'n joy gjorde han 
ett stort musikaliskt avtryck. 
Robert var plötsligt inte längre 
bara en rolig galning med gul 
basker och grön kostym.

– Det var en stark upplevel-
se. Självklart är det stor skill-
nad att sjunga och uppträ-
da på det sättet. Att få möj-
lighet att sjunga med musi-
ker utan begränsningar är 
fantastiskt, säger Robert och 
hyllar Kompbandet med bland 
andra Mikael Björk och Dan 
Hector.

I sommar är det så dags 
igen. Robert blir Elvis.

– Större än så blir det inte. 
Han är den störste. Kungen. 
Jag har lyssnat på Elvis sedan 
förskolan och egentligen alltid 
tolkat honom, men på mitt 
sätt. Även när jag är "Robban" 
i No Tjafs så finns Elvis med. 

Jag står i centrum på scen, ler 
åt publiken, bjuder på mig själv 
och så vidare.

Jodå, visst finns det många 
likheter med idolen Elvis, men 
också en hel del som skiljer. 
Rockens fader hade ett tu-
sental låtar i sin repertoar. 
"Robban" har inte bytt ut sär-
skilt många under sina 20 år 
på scen.

– Så är det när man väljer 
dom bästa från början. För att 
komma med på No Tjafs låt-
lista får det vara ruskigt bra. 
Vi testkör många, men ratar 
nästan alla. 

Den stora utmaningen för 
No Tjafs är inte längre att få 
spelningar, utan att få rätt spel-
ningar och lagom många. De 
flesta i bandet är mitt i livet 

med familjer att ta hänsyn till. 
Därför är ett stimulerande 
uppdrag på hemmaplan inför 
en jättepublik uppskattat.

– Ja, fast det tycker nog inte 
alla i bandet, säger Robert och 
ler.

Nåväl, det kan väl bli en 
upplevelse även för bandmed-
lemmarna att få e "Robban" – 
förlåt Robert – utan basker på 
scen.

Fotnot: Till Elvis alive i Furulundspar-
ken gäller endast förköp. Biljetter finns 
hos Nols Färg på Ale Torg och Allans 
bokhandel i Älvängen. 
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I augusti kastar 
Robert baskern

ROBERT THORE ANDERSSON-WESTLUND

Ålder: 36
Bor: Palats i Skepplanda.
Familj: Gift med Ann-Marie, två barn, 
Hannes 5, och Ellen 2 år.
Yrke: Dramapedagog i Ale gymna-
sium.
Extraknäck: Sångare i coverbandet 
No Tjafs. "Det är världens bästa och 
roligaste extraknäck."
Favoritlåt just nu: Sjumilakliv och 
Om igen.
Bästa spelningen: "Det går inte att 
svara på. Självklart ryser man när 
det står 1500 människor en söndag 
på Öland och väntar. Men en gung-
ande och sjungande Furulundspark 
är minst lika bra."

– Då är det idolen Elvis som gäller

snabbfrågor till Robert…
Öland  eller Lysekil

Cola  eller Kaffe

Hotel  eller Husvagn

Blåa ögon  eller Guldbruna

Elvis  eller Janne Lukas5

Baskern är kastad. Robert Thore Andersson-Westlund tar i augusti av sig sin gula beklädnad 
för att istället uppträda som Elvis – The King himself.

UTAN TJAFS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Öppettider i juli
Vardagar 9.00 – 17.00

Butiken är stängd 
vecka 29 och 30.

Begränsad service mellan 

kl 8-12 under byggsemestern 

veckorna 28, 29, 30, 31.

Trevlig sommar!

REASTART
Måndag 10.00

50%
i halva butiken

V. Gatan 67 Kungälv 0303-924 15
Öppet vard. 10-18, lörd 10-14

MÅNDAG-TORSDAG  0900-2000

MIDSOMMARAFTON 0900-1400

MIDSOMMARDAGEN 0900-1800

SÖNDAG 0900-1800

RÄTTELSE
Tyvärr så råkade tryckfelsnisse smyga sig 

in i förra veckans annons. 
Här är de korrekta öppettiderna

RÄTTELSE


