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ALE. Elvis Forever Ale 
går i graven.

Det slutar som det 
började.

Med en gåva till barn 
och unga, men denna 
gång till de i Moldavien.

För att hedra minnet av 
kungen Elvis Presley tog 
en lokal nybildad förening, 
Elvis Forever Ale, initiativ 
till en konsert i Ale gymna-
sium. Den arrangerades med 
anledning av Elvis 70-årsdag, 
lördag 8 januari 2005. Över-
skottet från konserten skulle 
skänkas till det drogföre-
byggande projektet Vakna – 
droger dödar.

– Det gick helt i stil med 
Elvis ambitioner. Han gjorde 
mycket för andra människor 

och var oerhört generös. Med 
tanke på hans öde kände vi att 
Vakna var helt rätt projekt att 
stötta. Problemet var att det 
inte gick att skänka pengar-
na till ett kommunalt projekt, 
så därför fick vi också enga-
gera oss i att starta en ideell 
stödförening till Vakna. El-
viskonserten blev startskot-
tet för Vaknafonden, det är 
det säkert många som har 
glömt, säger Tyrone Hans-
son en av tre eldsjälar i Elvis 
Forever Ale.

Intresset för den legenda-
riske rockkungen växte fort-
farande och när 30-årsdagen 
efter hans bortgång närma-
de sig tog den lokala Elvis-
föreningen initiativ till ännu 
ett arrangemang i Presleys 
anda. Furulundsparken för-

vandlades i augusti 2007 till 
Elvisparken. Arrangemanget 
hade såväl lokala artister som 
etablerade band på scen. Det 
började med en familjedag 
och slutade i nostalgisk fes-
tivalyra. 

Publikrekord
Elvisparken slog nytt publik-
rekord i Alafors och räknade 
in 1219 besökare. Den note-
ringen är fortfarande över-
lägsen. Ett av skälen till fram-
gången var ett förarrange-
mang i april 2007, då Elvis 
Presleys närmsta vän och 
turnéledare under glansår-
en, Joe Esposito, gästade 
La Plaza i Älvängen. Espo-
sito berättade anekdoter och 
skildrade de sista timmar-
na med legenden som oav-

sett vad som har hänt aldrig 
kommer att dödförklaras...

– Inte för oss i alla fall. Det 
var ett stort kulturhistoriskt 
ögonblick i Ales historia. Ett 
större namn än Esposito har 
aldrig någonsin gästat kom-
munen, men det tror jag inte 
alla förstod, säger Tyrone 
Hansson.

Elvisparken arrangerades 
ytterligare en gång, då med 
drygt 800 personer i publi-
ken.

Starka minnen
– Det är tre starka minnen 
och det känns inte som att 
det är värt att försöka över-
träffa dessa. Evenemang i den 
här storleken kräver mycket 
energi och nu när vi har gjort 
det tre gånger är inspiratio-

nen inte densamma, säger 
Kjell Lundgren som har 
hållit i många av trådarna.

Föreningen Elvis Forever 
Ale har ett överskott om 15 
000 kronor. Enligt stadgarna 
ska dessa skänkas till välgö-
rande ändamål i Elvis anda.

– Vi har bestämt oss för att 
skänka samtliga pengar till in-
samlingen för Europas fatti-
gaste barn i Moldavien. Den 
startar inom kort och det blir 
en bra grundplåt för årets in-
samling. Där vet vi att det 
finns ett obegränsat behov 

av resurser och just utsatta 
barn engagerade Elvis, be-
rättar Kjell Lundgren.

Föreningen passar samti-
digt på att rikta ett stort tack 
till sponsorer och alla som 
stöttat arrangemangen på ett 
eller annat sätt samt till de 
som har medverkat. Kören 
Blue'n joy, Kompbandet Real 
Groove och sångaren Robert 
Thore Andersson Westlund 
gjorde succé under samtliga 
event. 

Elvis Forever Ale i graven
– Återstående medel skänks till förmån för Europas fattigaste barn i Moldavien

Skönt bidrag till Vaknas stödförening

KASTRERA
DIN KATT 

 NU!
Så erbjuder vi dig 
samtidigt gratis

ID-märkning
(Gäller 1/2 - 31/3 2005)

Djurkliniken
Gullbringa Säteri
0303-22 76 20

Vita Fläcken, Kungälv

0303-24 95 85

ALAFORS. Elvis 70-årsdag
firades med en födelse-
dagskonsert i Ale gymna-
sium.

Överskottet från evene-
manget gick till projekt
Vakna - droger dödar.

Summan stannade till
sist på strax under 25
000 kronor.

– En halvgalen idé som vi faktiskt
fick riktigt bra ordning på till sist.
Det här känns fantastiskt att Elvis
än idag gör underverk, säger en
av eldsjälarna bakom konserten,
Elvisfantasten Tyrone Hansson.
Det var inte utan stolthet som
arrangören i tisdags lämnade
över en ”check” till Vaknas pro-
jektledare Thomas Berggrgen.

– Det är många som har bidra-
git till det här. Förutom biljett-
försäljningen som Allans Bok-
handel i Älvängen och ICA Kvan-
tum på Ale Torg bistod med har
flera andra ställt upp. Alebyggen
sponsrade till exempel hela tårt-
kalaset. Ljud- och ljusteknikerna
i Ale gymnasium jobbade utan
ersättning. När alla krafter drar åt
samma håll så kan det bli så här Käcka! Tyrone Hansson (tv) och Kjell Lundgren (th) överlämnade i tisdags pengarna från Elviskonserten

Faksimil Alekuriren vecka 4, 2005. Vaknas projektledare 
får ta emot den första checken från Elvis Forever Ale. Kon-
serten i Ale gymnasium till minne av Elvis Presley inbring-
ade 25 000 kronor. Elvis skulle ha fyllt 70 år.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elvisparken 2007. Till minne av 30-årsdagen, lördag 16 augusti 1977, då Elvis Presley läm-Elvisparken 2007. Till minne av 30-årsdagen, lördag 16 augusti 1977, då Elvis Presley läm-
nade världen arrangerade en lokal intresseförening en konsert som fortfarande har publik-nade världen arrangerade en lokal intresseförening en konsert som fortfarande har publik-
rekordet på Alafors dansbana. Robert Andersson Westlund var en av artisterna på scen.rekordet på Alafors dansbana. Robert Andersson Westlund var en av artisterna på scen.

   Opera live i Medborgarhuset

Marita Holmgren och Hasse Andersson påminner aleborna om den första livesända opera-
föreställningen i Medborgarhuset Ledet. Arrangören kommer att duka upp för 100 personer 
och intresset är stort. Först till kvarn gäller.

NOL. Opera live i Med-
borgarhuset i Ledet.

Ett skämt?
– Nej, det är bara 

ett exempel på vad vi 
kan erbjuda med hjälp 
av den nya digitala 
tekniken, säger Hasse 
Andersson.

Jodå, det är i allra högsta grad 
sant. Lördag 31 mars direkt-
sänds Carmen från Kungliga 
Operan i Stockholm. Det är 
ett av genrens mest beröm-
da verk och bakom den nya 
spektakulära uppsättning-
en står den franske regissö-
ren Vincent Boussard, som 
har skapat en moderniserad 
version.

– Det blir premiär för live-
sända föreställningar i Med-
borgarhuset och är verklig-
het tack vare investeringarna 
i den nya digitala tekniken. 

Det här med att föreställ-
ningar livesänds har fullkom-
ligt exploderat och skapar 
enorma möjligheter för både 
arrangörer och publik. Vi 
erbjuder våra besökare att 
köpa till en matbiljett där det 
också ingår ett glas vin eller 
öl. Du får en totalupplevel-
se. Vi kommer att duka för 
100 personer så det är först 
till kvarn som gäller, berättar 
Hasse Andersson, Ale Folkets 
Husförening.

Fördelen med att se till 
exempel en livesänd opera 
är att det aldrig blir tomt på 
duken. Du erbjuds nämligen 
lite extra underhållning.

– Ja, kamerateamet filmar 
även backstage och vi får veta 
lite mer än de som är på plats.

Till sommaren hoppas 
Folkets Hus att få med sig ett 
antal fotbollsklubbar i områ-
det på att arrangera EM-fot-

boll på storbild.
– Det kan bli suveräna ar-

rangemang med möjlighet 
för alla inblandade parter att 
tjäna en slant, menar Hasse 
Andersson.

Det pågår också ett ung-
domsprojekt som förhopp-
ningsvis mynnar ut i ett antal 
roliga aktiviteter, exempelvis 
ett större LAN.

– Vi vill engagera ungdo-
mar i den nya tekniken. Det 
är viktigt att vi är många som 
behärskar den, säger Hasse 
Andersson.

Skolbio är också något 
som ska utvecklas i samver-
kan med Ale kommun.

Att digitalbion har slagit 
väl ut bevisar besöksstatisti-
ken. Under de två första må-
naderna har biografen i Ledet 
haft lika många besökare som 
under hela 2011.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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