
NÖDINGE. Under 70-ta-
let var han både band-
kollega och nära vän till 
Elvis Presley.

Han är en av världens 
genom tiderna främsta 
gitarrister och har spe-
lat med ett flertal av de 
allra största artisterna. 

När James Burton i 
onsdags gästade Backa 
Säteri i Nödinge kunde 
det inte kännas annat 
än overkligt.

Han är just nu ute på en tre-
veckorsturné i Sverige och 
Norge tillsammans med The 
Cadillac Band. När han fick 
en dag över på sin genomresa 
ringde han upp ett att Sveri-
ges största Elvisfans, alepo-
litikern Tyrone Hansson 
(S) och frågade om han fick 
komma på besök. 

Svaret var givet och med 
bara en veckas varsel fick man 
ordnat med lokalen i Backa 
Säteri, där gitarrlegenden 
fanns på plats i onsdags kväll 
för att inför ett 30-tal åhö-
rare berätta om de magiska 
åren tillsammans med ”The 
king of rock n’ roll”.

Året var 1969. James 
Burton stod i duschen när 
telefonen ringde och hus-
trun svarade. Burton bad att 
få ringa tillbaka men frun 
insisterade. ”Du bör nog ta 
detta”, sa hon. 

På andra sidan linjen i 
Memphis fanns Elvis Pres-
leys turnémanager Joe 
Esposito som sedan läm-
nade över luren till Elvis. 

Han hade tröttnat på att 
göra filmer och ville tillbaka 
till scenen och frågade om 
James Burton kunde tänka 

sig att sätta ihop ett band till 
hans comebackshow i Las 
Vegas, det som senare skulle 
komma att bli TCB Band. 

– Ni kan tänka er förvå-
ningen hos mina kollegor i 
studion när jag ursäktade min 
sena ankomst med: Sorry I’m 
late, but Elvis called. 

”Godhjärtad människa”
Den nu 74-åriga James 
Burton berättade med stor 
inlevelse medan publiken 
satt och försökte förstå att 
mannen framför dem, inte 
bara stått på samma scen som 
Elvis på omkring 1100 kon-
serter, utan även var en nära 
vän som brukade lira gitarr 
tillsammans med honom i 
hans berömda ”Jungleroom” 
på Graceland. 

Han berättar att Elvis 

snappade upp alla melodier 
han hörde.

– Jag minns en gång när 
jag inför en show 1973 satt 
och spelade på Hank Wil-
liams ”I’m so lonesome I 
could cry”. Då kommer Elvis 
springande och säger att den 
ska vi ha med i showen. Det 
var sådan han var, spontan 
och hela tiden öppen för nya 
saker. 

Burton, liksom många 
andra i kretsen av de närmsta, 
vittnar om en godhjärtad och 
givmild människa som inte 
lät kändisskapet stiga honom 
åt huvudet. 

– När fansen stod och 
skrek efter ”The King” 
pekade han upp mot himlen 
och sa ”det finns bara en 
kung, men att vara kungen 
av rock and roll är bra nog”. 

Han blev rörd när han fick 
veta att folk rest långväga för 
att se honom.

Elvis Presley var dock inte 
ensam om att ha ett stort 
hjärta. James Burton vill ge 
något tillbaka till de unga 
och på senare år har han 
därför startat en fond, James 
Burton Foundation, där han 
genom konserter samlar in 
pengar för att kunna donera 
gitarrer till såväl skolor som 
sjukhus och lära barn och 
ungdomar att spela. 

Tyrone Hansson, som 
även sitter med i styrelsen 
för Vakna – tillsammans mot 
droger, drar paralleller till 
Ales egen stödverksamhet 
för unga och har fört diskus-
sioner om ungdomsarbetet 
med Burton. 

– Det känns jätteroligt 

att vi har det gemensamt. 
Efter att alla fasta kostnader 
i samband med hans besök 
var betalda bad James oss att 
sätta in det som blev över till 
Vaknafonden. 

Skrev autografer
Efter talkshowen, som leddes 
av Tyrone, passade fansen på 
att be om stjärnans autograf 
och kamerorna blixtrade på 
säteriets övervåning. Mr. 
Burton delade ut kramar åt 
alla håll och någon som åkte 
hem nöjd var Jakob Tho-
masson, som åkt ända från 
Floda för att få sin Fender 
Telecaster från 1988 signerad 

av ”The master of the Tele-
caster” i egen hög person. 

Dagen efter det celebra 
besöket hade Tyrone Hans-
son fortfarande inte riktigt 
landat. 

– När vi efter signeringen 
vände oss om mot tv:n som 
visade en konsert med Elvis 
som säger ”play it James” var 
det svårt att fatta att samma 
James faktiskt stod precis 
bredvid mig. Många tankar 
snurrade i huvudet innan 
man kunde somna den kväl-
len.

– Elvis gitarrist James Burton gästade Backa Säteri
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JAMES BURTON
• Föddes 1939 i Dubberly, Louisiana, 
USA
• Är en av världens genom tiderna 
främsta gitarriter och spelade i Elvis 
Presleys band TBC Band, som han 
även satte ihop och var bandledare 
för, från 1969 till Elvis bortgång 1977
• Har även spelat in och uppträtt 
med artister som Bob Luman, Dale 
Hawkins, Johnny Cash, Jerry Lee 
Lewis, Gram Parsons, Joni Mitchell, 
Elvis Costello, Roy Orbinson m.fl. 
• Är sedan 2001 medlem i Rock and 
Roll Hall of Fame 
• Har kallats ”The master of the 

Telecaster” på grund av valet av 
gitarr, Fender Telecaster
• Driver James Burton Foundation 
där han genom att samla in pengar 
från konserter donerar gitarrer till 
bland annat skolor och sjukhus och 
lär barn och ungdomar att spela
• Är just nu ute på en treveckors-
turné tillsammans med The Cadillac 
Band
• Tisdagen den 10 december gästade 
de Backa Säteri för en talkshow med 
alepolitikern och Elvis-fanatikern 
Tyrone Hansson (S) som speaker

Oförglömlig talkshow. James Burton och Tyrone Hansson tillsammans med medlemmar från 
The Cadillac Band: Lasse Hanzen, Börje Hallberg och Janne Lucas Persson.

Många fans ville ha gitarrstjärnans autograf.

Tyrone Hansson med "The master of the Telecaster".
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Som vanligt har vi extra bra julpriser på
presentkort som gäller under hela nästa år!

Välkommen till ett härligt 2014

Ge bort ett presentkort.  
Roligt att ge & underbart att få!

75 min 475:-
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120 min 845:-

Madonnabehandling
Ord pris 1095 kr

SPA-behandling
Ord pris 895 kr

Klassisk ansiktsbehandling
Ord pris 525 kr

Julklassikern!

Jakob Thomasson fick sin Fender Telecaster signerad.
Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!


