
Tyrone Hansson har lyssnat (läs 
dyrkat) Elvis Presley och hans musik 
sedan öronen började fungera. Första 

egna skivan fick han vid fyra års ålder. Sitt 
livs största motgång kom blott tre år senare, 
då The King lämnade jorden. Drömmen om 
att en gång få träffa idolen gick därmed upp 
i rök. I söndags kom han så nära det i princip 
går att komma. Pianisten Glen D Hardin 
tillhör kanske inte världens mest namnkun-
niga, men för drygt 30 år sedan flängde han 
runt i USA med Elvis och det gör honom 
idag oantastlig. Inte konstigt att Tyrone – 
och flera med honom – torkade tårarna när 
Glen D Hardin plötsligt klev ut på scenen i 
Ale gymnasium.

– Han är här, i Nödinge, fantastiskt, sa 
Tyrone och hade han varit Kurt Olsson 
hade han lika förvånat lagt till; ”I Sverige, 
idag, i verkligheten”. Visst var det fantas-
tiskt och visst var det en bra konsert, men det 
mest anmärkningsvärda tyckte jag var att de 
tunga namnen, Glen D Hardin och Peter 
Jezewski (tidigare sångare i The Boppers) 
inte var artisterna som publiken pratade om 
efteråt. Gospelkören Blue’n joy stal nämli-
gen hela showen och dominerade fullständigt 
om man nu kan göra det i konsertsamman-
hang. Krister Henrikssons Elvistolkning 

blir bättre för varje gång och nu är det inte 
längre många nackhår som inte rör sig när 
vaktmästaren tar ton. Allra bäst fart och det 
mest bestående minnet från kvällen blir ändå 
Magdalena Zanders framförande av "I'm 
gonna walk dem golden stairs". Då svängde 
det på allvar. Med andra ord, gamla meriter 
vägde lätt denna kväll när Ale gymnaiums te-
atersalong var mer än sprängfylld. Gospelkö-
ren på hemmaplan är det  ingen som slår.

Jag måste också på ledarplats be våra läsare 
och annonsörer om ursäkt. Antalet fel i tid-
ningen ska vara noll och det tror jag förvis-
so inte att jag kommer att få uppleva, men det 
är målet. Kloka människor säger ju att målet 
inte är det roligaste, utan resan dit. Förra 
veckan var emellertid resan så tråkig att jag 
nästan ville hoppa av. Tekniska 
bekymmer med vårt boknings-
system, en överbelastad redak-
tion och lagen om jävlighet spe-
lade oss ett stort antal spratt. 
Det värsta var att bioannonsen 
uteblev och följdaktligen också 
publiken. Det ger oss dock en 
fingervisning om att tid-
ningen som informatör 
är viktig.
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Sverige, idag, i verkligheten
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