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Robban, utan grön kostym och gul basker, är inget annat än Elvis personifierad. Tillsammans med kompbandet Real Groove 
bjöd de på Elivsbitar som de hade grävt extra djupt för att hitta. Det gjorde inget, publiken var med på noterna ändå. Avslut-
ningen satt som en spik, men det var å andra sidan ett säkert kort – Hound dog! Real Groove kompanjerade även gospelkören, 
Blue'n joy, och består av på piano Dhan Hector, trummor Lennart Johansson, gitarr Mikael Björck och på bas Sören Backman.

– Ett sanslöst tryck i Furulundsparken under sex timmar – The King hade varit nöjd!
ALAFORS. The King 
lever.

Åtminstone så var 
hans musik i allra 
högsta grad levande 
när Elvisparken arrang-
erades i Furulund för 
andra året.

Det blev en sagolik 
kväll med musikupple-
velser för gammal som 
ung.

 
Det blev en härlig repris 
på förra årets publiksuccé, 
Elvisparken, men publikre-
kordet i Furulundsparken 
på drygt 1300 som notera-
des förra året hotades aldrig. 
Lördagens evenemang note-
rade en publiksiffra på 753, 
vilket arrangörerna trots allt 
var nöjd med.

– Det måste vi vara. Kon-
kurrensen om publiken var 
stor ikväll bland annat från 
Kulturkalaset i Göteborg. 
Vi lyckas locka besökare som 
normalt sett inte är i Furu-
lundsparken, den lite genera-
tionen, och det är extra roligt, 
sa Ahlafors IF:s parkgeneral, 

Thore Skånberg.
En sak är säker – ingen lär 

ha gått hem besviken från El-
visparken. Musikleverantö-
rerna erbjöd högsta klass på 
såväl uppträdande som toner. 
Först ut var den numera 
"världsberömda" gospelkö-
ren, Blue'n joy. Deras popu-
laritet var stor innan konser-
ten och blev inte mindre ef-
teråt.

– Det här är värt hela en-
trépengen. Det som kommer 

sen ser jag som ren bonus. 
Varför är inte teve här? Fler 
borde få ta del av det här, sa 
Lars-Inge Andersson, nöjd 
gäst från Alafors.

Efter en timmes paus klev 
kompbandet, Real Groove, 
åter upp på scen, denna gång 
tillsammans med Robert 
Thore "No Tjafs" Anders-
son-Vestlund. Vilken kom-
bination! Musikproffs som 
hanterar sina instrument som 
om de själva var upphovsmän-
nen bakom dem, ihop med en 
underhållare av bästa märke. 
Gissa om det föll publiken i 
smaken.

Det svängde
– Det svängde riktigt rejält 
ikväll, konstaterade "Robban" 
nöjt efteråt.

Det kan man minst sagt 
säga. Det var inte bara fram-
för scen som folk släppte loss. 
Uppe i caféterian bjöds det 
på spontandans flera gånger. 
"Little sister", ett oväntat val 
av Elvis alla hits, blev ett be-
stående minne från kvällen.

Precis som efter gospelkö-
ren stampades det i golvet och 

applåderades så hårt i hän-
derna att de säkert fortfaran-
de är ömma. Då levererades 
Hound dog som ett litet ex-
tranummer. Tror ni det blev 
lugnare efter det?

Hela parken gungade och 
förväntningarna efter de in-
ledande uppträdanden var 
högsta tänkbara inför fina-
len som bestod av Göte-
borgsbandet Uncle Jam. Med 
andra ord en utmaning som 
hette duga. Några sekunder 

senare förstod vi att den hade 
antagits på allvar. Entrén 
med"It's allright mama" för-
klarade inte bara att Uncle 
Jam var på plats, de var där 
för att bli ihågkomna.

Sångaren Mikael West-
man är inte särskilt stor till 
växten, men väl på scen växer 
han till en obestridd mästare. 
Att han trivs i folkparksmiljön 
märktes tydligt. Hela bandet, 
för övrigt, bjöd på en smitt-
sam glädje.

Magi
– Det här är magi. En full-
satt folkpark med kulörta 
lampor. Det är fantastiskt, sa 
Westman.

Ja, nog var det så, men 
magin svarade Uncle Jam 
för.

En auktion med unika El-
visprylar, bland annat ett text-
blad med Hound dog ur Elvis 
egen sångbok, hölls i början 
på kvällen. Överskottet totalt 
3000 kronor skänktes till 
Vakna-fonden.

Elvisparken har blivit ett 
begrepp i Sverige. Återigen 
kom det långresta gäster, från 

Bromma i norr till Höganäs 
i söder.

Bakom arrangemanget 
stod intresseföreningen Elvis 
Forever Ale, Ahlafors IF och 
C2 VVS AB.

Gabriel Gomér, 12, från Gö-
teborg invigde Elvisparken 
2008 med ett imponerande 
trumsolo.

Spontandans i caféteri-
an. Eva och Kenneth Johns-
son från Lödöse kunde inte 
hålla sig.

Gammal som ung – alla 
diggar Elvis. Björn Edin 3,5 
år var på plats med pappa 
Rune.
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