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samarbete

Nu är det dags!

behövde vård. Men
det var inte bara
arbete utan även lite
äventyr.

Här kommer äntligen nummer 4! Det har
varit ovanligt mycket arbete inför och med
detta nummer. Det beror på att vi har inlett
ett samarbete med den finska fanklubben.
Det har varit många kontakter och
förberedelser då samarbetet i detta skede
varit inriktat på våra tidningar.

Det är just sådant
material som vi gärna
ser mer av och därför
gärna kompletterar
med.

Elvismagasinet och den finska tidningen
Elvari kommer att innehålla delvis samma
artiklar men i olika språkdräkt. Det blir
alltså ett utbyte av artiklar mellan
tidningarna. På så vis blir det ännu fler
som får läsa artiklarna och båda parter får
ett större utbud av material.

Vi har skickat ett par artiklar till Elvari men
de ville också att jag skulle skriva lite om
just samarbete så den texten hittar du
också på följande uppslag här i tidningen.
Vi har även satt ihop en liten samarbetsbanner med klubbarnas logon som
kommer att synas i samarbetssammanhang.

Elvari kan, för oss svenskpråkiga, förefalla
att vara ett märkligt namn på en
Elvistidning. Men det är ett finskt
smeknamn på Elvis som använts sedan
sextiotalet. Tidningen är i A4-format och
har både likheter och skillnader jämfört
med Elvismagasinet. Elvismagasinet
produceras ju också i A4-format vilket
dock har lite mindre betydelse då det är en
e-tidning. (Vid utskrift spelar det
naturligtvis större roll.) Största skillnaden
är att Elvari trycks på papper. En likhet är
dock att de liksom vi är noga med att
texten ska vara tillräckligt stor för att
vara läsbar för alla. Det var faktiskt något
som de frågade om jag hade noterat när
jag fick mitt första nummer av tidningen.
Ja det hade jag naturligtvis gjort då detta
är något som jag försöker förespråka i alla
tidningssammanhang.

Vi har naturligtvis länkat till varandras
hemsidor.
Men nu ska ni läsa det här numret. Skriv
också gärna på våra Facebooksidor.
Missa inte vår Elvis-quizz/Kahoot. Mer
information om hur du deltar på Elvis i
Nordens Facebook! Anmäl dig nu!
Tipsa alla dina Elvisvänner om
Elvismagasinet och Elvis i Norden så blir vi
ännu fler som har kul med Elvis!
Nästa nummer utkommer i juni. Ha det
gott alla Elvisvänner!

Vi kör igång samarbetet genom att
publicera inte bara en utan två
intervjuartiklar som Keith Huotari från
den finska klubben står bakom.
Intervjuerna är med två av de
sjuksköterskor som skötte Elvis då han
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Samarbete i Elvisvärlden

Elvisvärlden behöver samarbeta. Elvis i Norden har inlett ett
samarbete med OEPFC i Finland vilket märks i detta nummer.

Elvismagasinet och finska Elvari har numera ett artikelutbyte.
Texten här om samarbete kommer att kunna läsas även på
finska i nästa nummer av den finska klubbens tidning.
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Brevet till Elvis
Min första kontakt med
Elvis
En höstdag 1956, jag tror
det var i september månad.
Jag var drygt 7 år skulle
fylla 8 i december. Vi var tre
bröder som delade rum och
i vårt sovrum stod en stor
Grundig radio och en
grammofon i skåpet under.
Jag hade lärt mig av min
äldre bror Kjell att man
kunde sitta och skruva på
de olika rattarna och få fram
olika våglängder för att hitta
intressant musik att lyssna
på.
Mellanvåg var jag inne på
när jag plötsligt hörde –
ambambeloambelapmanbo
tutti frutti ävry rodi etc. Det
lät väldigt kul och
annorlunda mot allt jag
någonsin hade hört tidigare.
Någon engelska kunde jag
inte så jag förstod inte vad
sångaren sjöng för något.
Jag trodde det var godis
han sjöng om för på den
tiden fanns två tablettaskar,
en hette Tutti Frutti och en
annan Frutti.
Jag minns att jag berättade
för Kjell vad jag hade hört
för någonting. Han
skrattade lite åt mig och
frågade vilken radiostation
jag hade varit på? Det
visste jag inte. Han kollade

Stig ”Stickan” Carlsson framför radion hösten 1956.
Foto: Bengt Carlsson

Tablettaskar. Foto: Stig Carlsson
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på radion för jag hade inte
flyttat markören sedan jag
lyssnade. Det var Radio
Luxembourg mellanvåg
208 som jag sen lärde mig
var den radiostation alla
yngre lyssnade på, för där
fick man höra den nya
moderna musiken. Du
hörde säkert en pop- eller
rocksångare sjunga sa Kjell.
Filmisar
Ett år senare visste jag vem
han var – Elvis Presley och
jag började samla
filmstjärnor där han ofta
fanns med i bunten man
köpte med 10 filmisar i.

Låten Tutti
Frutti hade
jag hört flera
gånger och
jag försökte
härma vad
Elvis sjöng.
Bland annat
Aj galle gä
som
egentligen var
I got a girl osv.
Bland mina
två bröder fick
jag öknamnet
eller ska man
säga
Skivomslag min första skiva.
smeknamnet
Gallegä som Foto: Stig Carlsson
levde kvar ett
antal år.
Min första skiva
Just filmstjärnor med Elvis
har jag fortsatt att samla
med olika intensitet genom
åren. Det två första har jag
kvar och är nu uppe i drygt
fyrahundra olika filmisar
med Elvis.

Mina två första Elvisfilmisar.
Foto: Stig Carlsson

Ytterligare ett år senare
skulle jag köpa min första
skiva. Tillsammans med min
bror Kjell gick vi till Simons
Radio & TV. Vi bodde i
Tidaholm och affären låg en
bit bort från centrum på den
tiden. För min egen del
hade jag bestämt redan
vilken skiva jag skulle köpa
– Hard Headed Woman –
som var den snabbaste
rocklåt jag kände till.
Vi stegade in i musikaffären
och längst fram fanns en
disk där du kunde lyssna på
skivan via speciella hörlurar
som du höll vid öronen. Det
var farbror Berg som stod
vid disken, han bodde med
sin familj på samma gård
som vi och hans son
Christer var en av mina
lekkamrater.

Så här var filmisarna paketerade, 35 öre!
Foto: Stig Carlsson
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Skivan som min bror köpte.
Foto: Stig Carlsson

Examensdag 1957 - Peter, jag själv och lillebror Curt.
Foto: Bengt Carlsson

Klassfoto hösten -59. De
flesta killar hade "tuppkam"
men jag, i mitten, hade
tjusarlock!

Modell äldre, 60 år senare Mitt liv med Elvis - 2019.
Foto: Stig Carlsson
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I samarbete med vår broderklubb OEPFC i Finland så publicerar vi intervjuer som
Keith Huotari gör både för amerikansk radio och för våra klubbars räkning.
Här kommer Keiths intervju med Letetia ”Tish” Henley Kirk.

Jag tvingade Elvis att springa häcken av sig

KH: Dagens gäst är
Letetia ”Tish” Henley Kirk.
Hon var Elvis Presleys
privata sjuksköterska från
1968 fram till det att han
dog 1977. Tish våra
radiolyssnare i Michigan
och Wisconsin, liksom
tidningsläsarna i Finland
och Sverige hälsar dig
välkommen! Jag såg ett
foto på Facebook där du
bär ett TLC-halsband,
som var en present från
Elvis. Kan du berätta för
oss hur det gick till när
han gav det till dig?
Tish: Han hade bett mig
komma dit för lite småprat
innan jag flyttade till

Graceland. Han stod där
och pratade med mig och
beundrade mina smycken.
Han tittade på mina ringar,
tittade på min klocka och
jag funderade:
–Vad håller du på med?
Sedan sade han:
– Vänd dig om och titta på
väggen!
Jag tänkte "Okej då" och
jag vände mig om och
tittade på väggen. Då
hängde han på mig TLChalsbandet, gav mig en stor
kram och en kyss.
KH: Du skrev en bok för
några år sedan som heter
Taking Care of Elvis,
Memories with Elvis As
His Private Nurse and
Friend. Kan du kort
berätta hur du blev Elvis
sjuksköterska?
Tish: Jag var utbildad
sjuksköterska och jobbade
på en läkarmottagning
samtidigt som Elvis hade
köpt ranchen (Circle G
ranchen i Walls, Mississippi)
där han var och red. Han
köpte sex hästar, sex sadlar,
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Letetia ”Tish” Henley Kirk
Foto: Jani Turunen

sex bilar, sex av allting. Han
hade ridit på sin häst hela
dagen och ringde till sin
gode vän George Klein som
jobbade som DJ på en
radiostation. Han sade till
George:
– Jag måste träffa en doktor.
Jag har ont i rumpan!
Vid den här tiden så dejtade
George en tjej som jobbade
som receptionist på vår
mottagning och George

Så vi stängde mottagningen
och tog in honom och jag
gjorde min bedömning av
honom. Han satt i stolen
och vi pratade medan jag
mätte hans blodtryck och
puls och så vidare. När han
pratade med mig tittade han
ner på sina knän så jag grep
tag i hans haka och riktade
den uppåt och sade:
– Elvis när du pratar med
mig så tittar du på mig!

Sjuksköterskan Letetia Henley
Foto: Letetia Henley Kirk

ringde därför Barbara och
berättade historien för
henne. Hon ringde sedan till
doktor Nicks mottagning
(Elvis doktor, George
Nichopoulos) och han
svarade:
– Jag kan träffa honom efter
att jag har träffat mina
övriga patienter idag.
Han var den enda läkaren
som fanns på mottagningen
då trots att vi hade tolv
läkare totalt. Han var även
den enda som var villig att
göra det eftersom det tog
cirka 45 minuter med bil till
ranchen. Så doktor Nick
åkte och träffade honom
och 2-3 veckor senare så
hade Elvis ett annat
medicinskt ärende så han
ringde och doktor Nick
sade:
– Du förstår, jag gjorde dig
en tjänst tidigare men jag
jobbar på en
läkarmottagning så du
måste bli en vanlig
registrerad patient.

Jag fortsatte jobba och när
jag var på väg genom
korridoren så pep min
personsökare att jag skulle
komma till doktor
Nichopoulos kontor. Då
tänkte jag att nu får jag
säkert sparken! Jag kommer
aldrig att glömma vad som
hände. Jag knackade på
hans dörr och sade:
– Du sökte mig, sir?
Han svarade:
– Jaa. Det lät ju inte bra det
heller. Han frågade mig:
– Vad sade du egentligen till
Elvis?
Jag berättade vad jag hade
sagt och han tittade upp på
mig och sade:
– Han gillar dig!
Det lät som musik i mina
öron. Vi kom att ha ett nära
band eftersom både han
och jag hade växt upp
under fattiga förhållande. Så
vi förstod varandra när det
gällde sådana saker.
KH: Det fanns ju andra
sjuksköterskor och läkare
där som kunde ha hjälpt
Elvis. Hur bestämde ni
vem av er som skulle ta
hand om honom vid olika
tillfällen?
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Tish: När han åkte till
Baptist-sjukhuset var Marian
Cocke den sjuksköterska
som ansvarade för honom
där. Under de allra sista
veckorna i Elvis liv så gav
hon några andra
sjuksköterskor i uppdrag att
åka till Elvis eftersom jag
hade opererats och därför
inte var tillgänglig. Trots att
jag bodde där vid huset och
var tillgänglig på det sättet
så kunde jag inte gå dit och
vaka över natten. Men
förutom då var det alltid
bara vi som tog hand om
honom.
KH: Du och din familj
bodde precis bredvid
Graceland från och med
1972 men i motsats till
vad en del historier
berättar så behövde inte
Elvis konstant vård.
Tish: Vi hade roligt en stor
del av tiden. Det var inte
bara rent vårdmässigt.
Många människor tror att
han behövde en sköterska
för att han var sjuk hela
tiden. Det stämmer inte, det
stämmer inte, det stämmer
inte! Det var kanske tio
procent av tiden som var
vårdrelaterad. Resten av
tiden var jag, som jag
kallade det, hans barnvakt.
När han inte hade någon
flickvän var jag den som var
där med honom och läste
för honom. Jag har många
härliga historier från den
tiden i mitt liv. Man måste
gå lite längre tillbaka i tiden
för att förstå hur vi hamnade
just där.

Lisa Marie tillsammans med flickorna.
Foto: Letetia Henley Kirk

Elvis hem Graceland i Memphis.
Foto: Elvis Ahlgren

Letetias bok med titeln Memories with Elvis as His Private Nurse
and Friend.
Foto: Jani Turunen

Raquetball-hallen vid Graceland
Foto: Elvis Ahlgren

byxorna. Jag måste gå till
husvagnen!
KH: Det känns
uppfriskande att höra för
om man tror på alla
historier så verkar det
som han inte hade så
roligt de sista åren i sitt
liv.
Tish: Låt mig säga så här
att det beror på vad du
menar med kul. Kvinnor?
Nej! Han var olycklig på den
fronten. Det var under den
tiden, då Linda (Thompson)
hade lämnat honom, som
jag spenderade mest av min
personliga tid med honom.
Han var ensam på fredagoch lördagkvällarna. På den
tiden fanns ju inte dagens
teknik. Så han tittade på
Monty Python, Rosa
Pantern eller så läste han.
Det är ju begränsat vad man
kan göra hemma om och
om igen och igen. Därför
försökte jag komma på
saker för att få iväg honom
någonstans. Jag har några
bra historier om det.
Vi hade hittat det här fina
stället i Overton Park, som
är en stor trevlig park, som
ligger parallellt med vårt
zoo. Det här var på den
tiden när bensinstationerna
inte hade öppet hela natten
utan allting stängde. Vi hade
hittat den här platsen, där vi
kunde sitta, där det fanns
belysning i parken. Vi kunde
bara sitta där och lyssna på
djuren, slappna av och inte
göra något speciellt. Det var
jättehärligt. En kväll när vi

Baksidan på Letetias bok.
Foto: Jani Turunen

satt där och jag läste min
bok så sade Elvis:
– Tishina, jag måste pissa!
Men jag bara ignorerade
honom. Några minuter
senare sade han:
–Tishina, jag måste
verkligen pissa!
Jag svarade:
– Du får inte pissa i min
hand så vad tänker du
göra?
Det fanns ju ingenstans att
gå där för att uträtta sina
behov. Han upprepade:
– Tishina, jag måste
VERKLIGEN pissa!
Då sade jag:
– Elvis då får du väl göra det
där bakom trädet. Och det
gjorde han också. Varje
gång vi var där så var han
som en liten pojke som
16

markerade sitt revir. Han
gick alltid till just det där
specifika trädet och
pissade. Massor av år har
nu passerat sedan dess.
Jag har en vän som heter
Jon Daly. Han är ett stort
Elvisfan. Han bor bara några
gator bort från den där
parken. En dag när jag
skjutsade hem honom så
beslöt jag mig för att köra till
parken och visa honom vart
vi brukade gå. Vi svängde in
där och jag parkerade. Jag
utbrast:
– Åh Gud Elvis piss dödade
trädet!
Trädet hade huggits ner.
Jon tittade undrade på mig
och sade:
– Vad pratar du om?
Jag fick berätta hela

– Elvis, varför påverkar den
där personens död dig så
mycket? Jag har aldrig sett
dig reagera så här vid
någons död förut. Då tittade
han på mig och sade:
– Du vet Tishina, när jag
har varit död och begraven i
fem eller tio år så kommer
de att säga "Vilken Elvis?"
historien för honom. Och nu
måste alla som kommer dit
gå till just det trädet!
KH: Hur fick du veta att
Elvis hade gått bort?
Tish: Det var min man som
ringde och sade:
– Älskling, du måste komma
hem nu direkt!
Då trodde jag att det hade
hänt något med Vernon. Det
tar ungefär 20 minuter att
komma från centrala
Memphis till Graceland.
Lyckligtvis så visste jag inte
vad som hade hänt förrän vi
kom till Graceland. Sedan
satt vi bara där med Vernon
och alla andra tills vi fick
dödsbeskedet.

varandra. Jag tog hand om
honom som patient. Men de
var väldigt olika. Han var
ändå smart nog att inte visa
det direkt inför sin son men
han var väldigt avundsjuk på
Elvis.
KH: Det har skrivits och
sagts mycket om Elvis
läkare George
Nichopoulos. Vad tyckte
du om honom?
Tish: En lysande läkare!
Han fick ett väldigt oförtjänt
dåligt rykte. Kanske det var
vårt eget fel men om
världen hade vetat hur
många gånger han och jag
räddade livet på Elvis
Presley så hade alla häpnat!

KH: Vilken var din
uppfattning om Elvis far
Vernon?

KH: Det är fantastiskt hur
många människor i
världen som berörs av
Elvis än idag.

Tish: Vernon var
annorlunda. Han och Elvis
var varandras motsatser.
Vernon var en riktig egoist.
Han var avundsjuk på det
som Elvis gjorde. Man får ju
tänka på att han bara hade
gått tre till fem år i skolan.
Men han och jag hade ändå
aldrig några problem med

Tish: Han hade aldrig
kunnat gissa att det skulle
bli så. Jag minns en dag
som vi satt där tillsammans
när vi fick veta att någon
mycket känd person, jag
minns inte längre vem, hade
gått bort. Elvis blev väldigt,
väldigt tyst. Jag frågade:
17

Under 40 års minnet av
hans död gick jag ut på min
gård, tittade upp mot
himlen och sade:
– Okej smartskåp! Kolla ner
på Graceland nu och säg
"Vilken Elvis?"!
Han skulle aldrig ha kunnat
tro att det skulle bli så här!
Aldrig!
KH: Som Elvis vän vad
skulle du vilja att
människor visste om
honom som inte riktigt
framgått under alla år?
Tish: Att han var den allra
snällaste människan som
brydde sig väldigt mycket
om andra. Han älskade sin
tro, han älskade sin familj
och han älskade sina fans.
Och han skulle aldrig låta
något komma mellan dessa
tre.
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Kent Wennman – överraskningarnas man!

Med mina nya Beyerdynamic DT 770 PRO hörlurar för bästa
ljud så börjar jag min lyssning och bedömning av den nya CD:n.

Kent tagit mer intryck av
Whites ursprungliga
arrangemang med
akustisk gitarr berättar han
i texten. Tempot är lite höjt
och visst är det skönt
gitarrspel. Jämfört med
Elvis version känns det här
lite poppigare.

8. It’s Only Love

5. By And By

6. Too Much

När man kommer så här
långt så vet man inte vad
man ska förvänta sig. En
gospel mitt i allt. Men vi
som väntar oss en svängig
tolkning tas direkt ur denna
föreställning för här dras
tempot ner och det blir
pianotoner av Anders
Widmark och Hammond
orgel av Andreas Hellkvist.
Tolkningen här låter mer
som en småsvängig
Amazing Grace än By And
By som vi känner den. Det
känns mer som modern
amerikansk gospel men
det fungerar även om det
inte påminner det minsta
om originalet.

En femtiotalslåt igen som
man förknippar med ett
visst sound. Ska vi tro att
den här har lite mer
gemensamt med Elvis
version? Nej absolut inte!
Här är det åter långsamt
tempo och gitarrsound
som ger mer Twin Peaks
vibbar än Elvisvibbar. Den
här tolkningen är nog den
jag själv har svårast för. Det
känns inte som samma låt
helt enkelt. Absolut inget
för Elvis puritaner!

7. I’ve Got A Thing About
You Baby
Tony Joe Whites härliga låt
lät i Elvis tappning närmast
som en gospel. Här har
20

Till sist då på detta rätt
korta album så möts vi än
en gång av ett arrangemang
som är väldigt långt ifrån
det vi är vana att höra då
Elvis sjunger. Det är
långsamt tempo och jag
skulle vilja kalla det för en
pianoballad med stråkar.
Här är det en intim
stämning med känsla och
nerv som präglar låten.
Riktigt bra faktiskt även om
jag inte trodde att jag skulle
gilla en ny tolkning av just
den här låten.

Sammanfattning
När jag först tittade på
omslaget och såg vilka låtar
som ingick så tänkte jag att
här kommer det att svänga
rejält. Riktigt så kanske det
inte var. Känslan är snarare
att detta är ett mer lågmält
och finstämt album, utan
bastrummor och
kraschande cymbaler, där
helheten är det viktiga.
Även om ett par låtar
svänger lite mer. Inga
musiker sticker ut speciellt
utan är snarare en

Åh jag älskar
den här bluesiga
Clean Up Your
Own Backyard
lite mer idag
tänker jag innan
Leiber-Stollers
funkiga låt höjer
stämningen
ytterligare.
Javisst måste
jag röra lite på
höfterna till det
här gunget!

integrerad del av låtarna.
Ulf Holmbergs vassa
gitarriff saknade jag först
men den här plattan har en
helt annan stämning och
atmosfär än de tidigare och
är mer laid back. Kents
sång är bluesig och skön
med sin egen karaktär som
passar bra ihop med
musiken. Inga dåliga
Elvisimitationer här inte! Så:
– Thank you, thank you very
much Kent!

Hade jag fel?
Men en recension är inte
färdig förrän det är färdig.
Det är alltid bäst att sova
lite på saken också. För
tänk om jag hade helt fel
efter endast två lyssningar?
Kanske jag var i en konstig
sinnesstämning eller det var
något annat som färgade
min uppfattning? Det fanns
bara en sak att göra. På
med hörlurarna och in med
CD:n igen för en tredje och
avgörande lyssning.

Vi snurrar vidare
med country,
bluegrass och modern
gospel innan det åter är
dags för Too Much… Jag
håller andan de tysta
sekunderna innan den går
igång. Och… nej det gick
inte den här gången heller.
Sorry Kent! Jag köper inte
den här versionen. Elvis
version är inpräntad i min
hjärna sedan barnsben och
allt annat känns fel.
Då är det bara slutrakan
kvar och vi poppar på med
Tony Joe Whites bidrag
innan den vackra
avslutningslåten signerad
Mark James får sätta
punkt. Detta är en skiva
som växer med varje
lyssning så ge inte upp om
du tyckte att det kändes fel
vid första lyssningen.
Lyssna med ett öppet
sinne och om du ändå inte
gillar skivan så kan du alltid
trösta dig med att de dryga
23 minuterna går rätt fort.

Medverkande musiker:
Kent Wennman, Nicke
Widén, Ulf Holmberg,
Anders Widmark, Andreas
Hellkvist, Jon-Terje
Sundberg, Hedda
Holmberg, Stefan Persson,
Sjöströmska Kvartetten

Vem ska köpa albumet?
Är detta något för alla
Elvisfans? Det beror på vad
just du gillar. Tycker du att
Elvislåtar ska låta precis
som Elvis gjorde dem? Ja
då ska du absolut inte köpa
den här skivan utan hålla
dig till dina gamla fina 45varvare! Tycker du däremot
att det är spännande med
nya tolkningar av Elvislåtar
du hört tusen gånger
tidigare – ja, då blir det
inte mer spännande än så
här! Köp genast och boka
redan nu det kommande
albumet ”Volume 12”! Kent
Wennman är sannerligen
överraskningarnas man
när det kommer till att
tolka Elvislåtar på ett nytt
sätt. Hans synnerligen
kompetenta medmusiker
gör naturligtvis även de sitt
till för att lyckas göra
sådana här spännande
album. Rekommenderas
för er som vill höra något
gammalt på ett nytt sätt!

en
hlgr
A
s
Elvi
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I samarbete med vår broderklubb OEPFC i Finland så publicerar vi intervjuer som
Keith Huotari gör både för amerikansk radio och för våra klubbars räkning. Här
kommer Keiths intervju med Marian Cocke.

Jag var inget Elvisfan!

KH: Marian Cocke är vår
gäst idag. Hon är en
sjuksköterska som
spenderade mycket tid
med att ta hand om Elvis
Presley från mitten av 70talet till det att han gick
bort den 16 augusti 1977.
De spenderade en rätt
mycket tid tillsammans
och blev nära vänner.
Mrs. Cocke, våra
radiolyssnare i övre delen
av Michigan och
nordöstra Wisconsin
hälsar dig välkommen
liksom våra tidningsläsare
i Finland och Sverige.
Var det så att du redan
som ung ville bli
sjuksköterska?

MC: Från 5 års ålder så ville
jag bli sjuksköterska. Jag
föddes i Fort Benning i
Georgia och det här var när
vi fortfarande bodde där.
Min mamma skulle besöka
en vän på sjukhuset där och
jag följde med henne men
fick inte komma med in. Jag
satt på en bänk utanför
förlossningsavdelningen
och jag minns att en
sköterska dök upp. Hon
stannade och pratade med
mig. Hon sade:
- Vad ska du bli när du blir
stor flicka lilla?
- Jag ska bli sjuksköterska,
svarade jag.
KH: Vad var det för
omständigheter som
gjorde att du träffade Elvis
den första gången?
MC: Det var doktor Nick
(George Nichopoulos) som
kom in till mig en dag och
berättade att Elvis inte
mådde bra och att han
(doktor Nick) ville lägga in
honom på sjukhuset. Så
han undrade om jag hade
ett ledigt rum på min
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Sjuksköterskan Marian Cocke

våning. Jag svarade att det
har jag och han sade:
- Kan du reservera det åt
honom?
Egentligen ville jag inte ha
honom på min våning för
jag tänkte att det kunde
distrahera mina anställa och
jag hade ju 51 andra
patienter att tänka på. Jag
var rädd för att det skulle bli
ett hinder i mitt vanliga jobb
eftersom doktor Nick ville
att jag skulle vara den som
tog hand om honom (Elvis).
KH: Du och Elvis klickade
redan från början och så
fortsatte det. Varför blev
det så tror du? Varför blev

ni så nära vänner och hur
kom det sig att ni förstod
varandra så bra?
MC: Den första morgonen,
när de ringde mig för att
berätta att han var på väg
till sjukhuset, så kom han
dit före mig. Jag steg upp
och klädde på mig och
begav mig till sjukhuset. När
jag kom dit så sade min
nattsköterska:
- Miss Cocke, han är redan
här!
- Jag anade det, svarade
jag.
Jag kände elektriciteten i
luften när jag kom in i
byggnaden. Det kändes så
ovanligt. I samma stund
som jag gick genom dörren
så visste jag att han redan
var där! Jag hängde in min
hatt och rock i mitt kontor
och gick ut i korridoren
medan jag blev alltmer
exalterad.
När jag gick genom dörren
så var doktor Nick där och
han presenterade mig för
Vernon (Presley), och för
Joe (Esposito) och sedan är
jag inte säker men jag tror
att det kanske var Dick
Grob eller Al Strada. Sedan
sade han:
- Och du vet vem det här
är?
- Ja det tror jag nog att jag
gör, svarade jag.
Linda (Thompson) höll på
att raka honom och bara
inom några minuter var alla
på väg därifrån. Joe kom
tillbaka och stack in
huvudet genom dörren
sade:

- Elvis, vi behöver diskutera
dina sjuksköterskor.
Elvis svarade:
- Jag ska prata med miss
Cocke först och sedan
återkommer jag till dig.
Linda gick och sedan
spenderade Elvis och jag
dagen tillsammans.
Egentligen var jag ledig den
dagen och hade inte velat
komma in till jobbet på min
lediga dag. Jag sade till
doktor Nick:
- Nu får jag inte mina två
lediga dagar den här
veckan!
Hursomhelst så övertalade
han mig så dit gick min
lediga dag! Jag var där med
honom hela dagen och
fixade hans medicin,
kontrollerade hans
blodtryck och beställde
hans frukost. Vi pratade
hela dagen. När klockan var
omkring ett, halv två så
sade han:
- Hur tycker du att jag ska
göra beträffande mina
sjuksköterskor?
- Raring, det är helt upp till
dig. Gör som du tycker
själv!
- Jag går med på att ha
sjuksköterskor om du tycker
att jag ska ha det. Men jag
vill att du ska vara den som
tar hand om mig, svarade
han.
- Om jag ska vara den som
tar hand om dig så behöver
du inte anlita några andra
sköterskor. Jag låter mina
tre till elva och elva till sju
sköterskor ta hand om dig,
sade jag.
- Det blir bra! Så vill jag ha
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det, svarade han.
Då sade jag:
- Jag är ledig i morgon och
jag tänker inte jobba på min
sista lediga dag innan det
blir fem dagar jobb igen.
Han svarade att det var
okej.
Det fungerade riktigt bra. Vi
blev nära vänner och vi
pratade väldigt mycket med
varandra. Han delade
många saker med mig
och... Ja kemin fanns där
och vi bara klickade helt
enkelt!
KH: Jag läste någonstans
att du inte direkt var något
Elvis fan innan du träffade
honom. Stämmer det?
MC: Ja det stämmer. Det
var så... Jag måste berätta
något roligt. En dag då vi
pratade frågade han:
- Har du sett någon av mina
shower?
- Nej, raring. Jag har aldrig
varit ett av dina fans.
Han såg riktigt förbluffad ut
och så frågade han:
- Men för helvete är du det
nu då?
- Absolut! Jag känner ju dig
nu! svarade jag.
KH: Du upplevde hela
fenomenet Elvis på nära
håll redan från början
eftersom du bodde i
Memphis när den här
unge mannen
exploderade på den
nationella scenen. Hur var
det att bo i trakterna runt
och i Memphis på den
tiden?

Baptist Memorial Hospital
Foto: Elvis Ahlgren

Marian Cockes bok I Called Him Babe: Elvis Presley’s Nurse
Remembers.
Foto: Jani Turunen

På vägen hem från kyrkan
stannade vi till vid
Walgreens där jag köpte ett
anteckningsblock. Två eller
tre dagar senare så började
jag skriva ner saker om
Elvis. Hur vi träffades, vad
som hände då, det ena och
det andra och hur jag åkte
ut till hans hus. Till sist
måste jag skaffa ytterligare
ett (anteckningsblock). Och
det fyllde jag också. Sedan
lade jag dem i min
kamferträ-kista. När vi
bodde i Panama fick
nämligen både jag och min
syster varsin kamferträkista, som alla är snidade
för hand, i julklapp av våra
föräldrar.
Jag lade alltså mina
anteckningsblock i min
kamferträ-kista. En tid
senare kom Vernon till
sjukhuset och han bad
sköterskorna att söka upp
mig för att berätta att han
var där. Så jag gick för att
träffa honom. Han var bara
där för lite kontroller och
skulle få åka hem följande
dag. Han var väldigt
upprörd över alla dåliga
Elvisböcker som hade
kommit ut. De fick hans
hjärta att brista.
- Vernon, jag har skrivit ner
mina minnen av din son
men de ska inte publiceras,
sade jag.
- Kan jag få läsa dem?
frågade han.
- Ja det kan du få göra,
svarade jag.
Han skulle ju åka hem
följande dag så nästa
morgon tog jag med dem till

jobbet och gick till hans rum
och gav dem till honom.
Några dagar senare ringde
han mig på sjukhuset.
- Kan du komma hit ut träffa
mig i kväll?
- Javisst kan jag göra det,
sade jag.
Han var inte på Graceland
utan han bodde på Dolan
Street där han hade sin vård
ordnad. Vi drack kaffe och
pratade lite. När han tog
fram anteckningblocken, för
att lämna tillbaka dem, sade
han:
- Jag vill att du gör något för
mig.
- Vernon, jag gör allt jag kan
för dig, svarade jag.
- Jag vill att du publicerar
de här! sade han.
- Det kan jag inte göra,
svarade jag.
- Varför inte? undrade han.
- Vernon jag fick ingen lön
av Elvis under hela den tid
som jag tog hand om
honom och jag tänker inte
tjäna pengar på honom nu
när han är borta, svarade
jag.
- Glöm de jäkla pengarna!
Jag vill att folk ska läsa det
här!
Det var exakt så som han
sade.
- Om jag kan hitta den rätta
bokförläggaren som låter
det vara precis som det är
skrivet så gör vi det då,
sade jag.
- Och om jag hittar rätt sak
att lägga pengarna på.
Och det blev så som jag
gjorde. Boken gavs ut av
Memphis Universitet genom
Wimmer Brothers.
(Småskrattar). Jag blev
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tvungen att ändra en del av
formuleringarna i den. Jag
hade använt Elvis egna
uttryck i boken och de ville
att jag skulle ändra till något
lite snällare. (Skratt).
Jag ska berätta en rolig
historia som jag tror att ni
kommer att gilla. Det
handlar om en ljushyad
färgad flicka. Elvis hade åkt
till en bilförsäljare för att
köpa en bil. Samtidigt som
han var på väg in i affären
kom den här flickan
gråtande ut. Han tog
hennes arm och frågade:
- Vad har hänt?
- Jag ville köpa en bil men
de vill inte sälja till mig!
- För helvete det ska de få
göra! sade han då.
Han tog med henne tillbaka
in i affären och sade:
- Berätta nu för mig varför
du behöver en bil!
- Jag har gått ut gymnasiet
och ska börja på Memphis
State (University) så jag
behöver skaffa ett jobb och
då behöver jag en bil för att
komma till jobbet och till
universitetet, förklarade
hon.
Han kallade på försäljaren
och sade:
- Du ska se till att hon får
den bil som hon helst vill ha!
När saken var ordnad sade
han till henne:
- Kom till mig på Graceland
i morgon klockan fyra! Du
har fått jobb! Ta med dina
böcker!
När hon sedan kom dit
sade han till henne:
- Det enda du behöver göra

jag sade:
- Ljug inte för mig grabben!
Jag ser på dig att du är
skyldig! (Skratt)
KH: Som du vet så har det
skrivits otaliga böcker om
Elvis. Läser du någon av
dem eller föredrar du att
låta bli?
MC: Jag har läst Jerry
Schillings book som var
riktigt bra. Jag har läst
George Kleins och jag har
även läst Joe Espositos.
Det är de enda böckerna
som jag har läst.

Köksregionerna på Graceland.
Foto: Elvis Ahlgren

är att sitta precis här i köket,
vid det här bordet, vid den
här telefonen. Du svarar i
telefonen och du är den
som kommer till mig med
allt som jag vill äta.
Det var hennes jobb. Och
att studera. Han såg till att
hon fick godkänt betyg, han
ordnade saker, han
betalade för hennes
utbildning, han betalade
hennes bil, han betalade
hennes lön och hon var
alltid där. Alltid!
En natt ringde jag till nedre
våningen och sade:
- Kan du be Maggie att
komma med kaffe till oss?
På natten satt vi alltid i
Lisas rum. Aldrig i hans
rum. Alltid i Lisas rum. Vi
var där inne när Maggie
kom in med vårt kaffe. Hon
ställde det på bordet och
jag skulle precis hälla upp
kaffet. Maggie vände sig
om för att gå ut ur rummet

när Elvis plötsligt utbrast:
- Herregud Maggie! Du har
det största arslet jag
någonsin har sett!
Jag hade aldrig hört honom
säga något sådant förut.
Och vi började allihopa att
skratta. Maggie vände sig
om och hennes ansikte var
illrött. Han skrattade och
han hade det mest
smittsamma skratt jag
någonsin hört. Jag höll på
att vika mig dubbelt av
skratt. Till sist lugnade vi
oss och jag hällde upp
kaffet. Jag tog alltid hans
kopp och jag drack alltid
bara en kopp. I stället för att
gå till vattenkranen som jag
normalt brukade göra så
gick jag baklänges dit.
- Miss Cocke, vad i helvete
gör du? frågade han.
- Du ska INTE säga till mig
att jag har det största arslet
du någonsin sett! svarade
jag. (Skratt)
Hans ansikte rodnade och
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KH: Har du hållit
kontakten med någon från
gänget från den tiden?
MC: Åh jösses! Dick Grob,
som dog nyligen, vi höll
kontakten genom alla år.
Jerry Schilling och jag höll
kontakten. Jag gillade
honom bäst av alla de där
grabbarna. Och George
Klein som jag verkligen
tyckte om. George och jag
kom varann nära. Dick och
jag var nära. Jerry och jag
har alltid varit nära vänner.
George och jag har alltid
varit nära.
Jerry ringde mig härom
kvällen och vi pratade
30-40 minuter. Han är gift
med en underbar dam. Hon
är flygvärdinna på American
Airlines. Vi tre; George,
Jerry och jag har förblivit
mycket goda vänner. Och
Priscilla och jag är också
nära. Hon fyllde år, så
tillsammans med mina nära
vänner, så ringde jag upp

henne och sjöng min egen
lilla version av Happy
Birthday. Jag ringde henne
klockan 07:45 kalifornisk tid
för jag vet att hon stiger
upp tidigt och hon svarade
direkt. Jag började sjunga
min sång och när jag var
klar så började hon skratta
och sade:
- Då fick jag mig ett gott
skratt!
Vi pratade i telefonen två tre
minuter. Jag visste att hon
skulle vara vaken. Så, ja vi
är goda vänner. Vi träffas
när de kommer till stan och
jag har faktiskt varit till
Kalifornien också. Jag
brukade åka till Kalifornien
varje jul efter att min man
dog. Min dotter dog fem år
innan min man dog. Jag
brukade hälsa på vänner i
Kalifornien varje år till julen.
Priscilla bad mig att besöka
henne så jag besökte henne
i hennes hem. Det var ett
trevligt besök! Hon är en
mycket härlig dam och jag
gillar henne väldigt, väldigt
mycket.
KH: Jag har pratat med
Maurice Elliott
(sjukhusets vice VD) om
den här saken och han
sade att han också
bevittnade händelsen..
Det finns en rörande video
där du ser på när man
spränger bort Baptist
Memorial-sjukhuset. Var
det väldigt känslosamt för
er båda?
MC: Det var mycket
känslosamt för mig. Helt

Baksidan på Marians bok.
Foto: Jani Turunen

sanslöst! Det var... Mitt
hjärta brast när jag såg den
byggnaden falla samman.
Och det beror på flera olika
saker. Min syster dog på
det sjukhuset. Elvis dog på
det sjukhuset. Det var
doktor Frank Groner som lät
bygga sjukhuset. Och
doktor Frank Groner var en
underbar, underbar man.
Senare frågade jag varför
de hade raserat byggnaden
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och jag tror, om jag kommer
ihåg rätt, att någon
berättade för mig att de
hade upptäckt en spricka i
grunden och att det var
därför som den rivdes. Det
var en jättestor byggnad.
Jag säger det att jag har
gått på varenda millimeter
av den byggnaden under
17-18 år. Varenda dag! Jag
har så många minnen
därifrån förstår ni.

Presley så blev ditt liv aldrig
sig likt igen. Det är det enda
jag kan säga om den saken.
Han gjorde ett så starkt
intryck på människor. Han
var så snäll, så omtänksam,
och han brydde sig
verkligen om andra
människor. Elvis gjorde så
mycket för så många
människor att du inte kan
tro allt vad han gjorde. Han
pratade aldrig om det heller.
KH: Ha det gott och tack
för att du var med idag!
Elvis grav på Graceland ditt fansen vallfärdar år efter år.
Foto: Elvis Ahlgren

Jag ska berätta något helt
annat, något roligt! För flera
år sedan hade jag lite
problem så jag gick till min
neurolog. Han sade att jag
led av tidig demens och att
jag borde sluta att köra bil.
Så jag steg aldrig in i bilen
och körde iväg utan att först
be en bön om att jag inte
skulle skada någon annan.
Men sedan tänkte jag att
om det finns en risk för det,
och om jag har tidig
demens, så ska jag sälja
min bil vilket jag också
gjorde. Nu har jag inte kört
bil på ungefär fem år. Jag
pratade med Priscilla för ett
tag sedan och berättade
den här historien och då

MC: Tack så mycket! Det
var ett nöje!

sade jag:
- Om jag kunde få tillbaka
min bil så skulle jag åka iväg
nu på en gång och köra
över den där killen! (Skratt)
KH: Du har medverkat på
Elvis-veckan (Elvis Week)
under årens lopp och jag
vet att fansen älskar att
du är med där. Vad är det
med Elvis som gör att
fansen kommer tillbaka år
efter år?
MC: Det är svårt att peka ut
exakt vad det är. Han hade
så mycket karisma. Så fort
som du träffade Elvis
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Översättning:
Elvis Ahlgren

White Trash - en rock’n’roll odyssé
Den här gången skall jag
skriva om något jag tänkt
skriva om i många år, men
av olika anledningar aldrig
kommit till skott med,
nämligen en tecknad serie
från 90-talet med tydlig
Elvisanknytning.
Det är en av de mest
unika och banbrytande
tecknade serierna
någonsin och 70-tals-Elvis
har huvudrollen
tillsammans med 80talsversionen av Axl Rose
(sångaren i rockbandet
Guns N´Roses). Eller som
det brukar heta; all likhet
med verkliga personer,
levande eller döda, är en
ren tillfällighet…
En varning skall dock
utfärdas, det är definitivt
ingen serie för känsliga
personer. Det är inte den
snälla gulliga Elvis från Blue
Hawaii vi möter, utan den
stenhårde vapenfixerade
Elvis.
Serien heter White Trash
och är en brittisk äventyrs-/
satirserie av författaren
Gordon Rennie och
illustratören Martin Emond
och utspelar sig i ett
korrumperat USA år 1992.
Den är svår att definiera och
placera i en viss genre, men
handlingen kan kortfattat
beskrivas så här:

Dean, en ung rocker och
slacker, slående lik Axl
Rose med bandana och
samma frisyr, liftar genom
USA för att nå Los Angeles.
Han plockas upp av "The
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King", slående lik Elvis
Presley, som skall till Las
Vegas. Dean har ambitioner
att bli rockstjärna. "The
King", som enligt egen
utsago varit "i sångar-

branschen", har sedan sin
påstådda död levt i
hemlighet i sin rosa Cadillac
ute på vägarna ända tills nu.
Han bestämmer sig för att
göra en storstilad
comeback i Las Vegas och
tillsammans ger de sig ut på
en Thelma & Louise-färd
tvärs över kontinenten.
Självklart går allt åt skogen
och på resan till Las Vegas
träffar de på och lyckas reta
upp allt från svavelosande
sydstatspredikanter,
inavlade hillbillies, Ku Klux
Klan-fanatiker,
postkrigspsykotiska
Vietnam-veteraner,
överbrutala FBI-agenter till
en hel massa annat som
råkar stå i vägen för dem.
De upplever många
underliga och ultravåldsamma äventyr, där
duons resa kantas av lik
och brinnande byggnader,
samt tomma spritflaskor.
Det är en visuell resa utan
like och väl framme i Las
Vegas börjar Dean undra
om han (”The King”) inte är
den riktiga "King of
Rock'n'Roll" ändå?
Serien gavs ursprungligen
ut 1992 av förlaget Tundra
Publishing och i Sverige så
fick vi ta del av White Trash
i en serietidning som hette
Magnum Comics. Då det
här var tiden innan Internet
så hade jag ingen aning om
att White Trash fanns, eller
ens att det fanns serier som

White Trash. Jag läste
egentligen inte ens
Magnum, utan råkade av en
slump bläddra i ett nummer
hemma hos en kompis. I
det numret fanns del tre av
totalt fyra delar i serien. Jag
blev helt begeistrad och
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köpte nästa nummer av
Magnum när det kom ut
bara för att kunna läsa sista
delen. De två första delarna
i White Trash fick jag
däremot inte tag på, även
fast jag letade efter de
numren av Magnum. Det

jag lyckades ta reda på var
att hela serien fanns i ett
amerikanskt samlingsalbum, men trots att jag
jagade efter det överallt var
det helt slutsålt på grund av
dess enorma popularitet.
Alla affärer kände mycket
väl till seriealbumet när jag
frågade efter det, men
ingen hade det längre. Hos
förlaget var det också slut.
Jag hade gett upp hoppet
om att någonsin få tag på
hela serien tills jag 2015
upptäckte att en nyutgåva
av samlingsalbumet skulle
släppas. ”Plötsligt händer
det!” Äntligen fick jag läsa
hela serien!
Serien är rakt igenom helt
underbar, men jag skall inte
påstå att den är smart eller
mångbottnad, utan bara i all
sin geniala enkelhet en
övervåldsam och
americana-fylld hyllning
(eller kritisk förolämpning)
till allt som gör USA
fruktansvärt, fascinerande
och i vissa fall fullständigt
fantastiskt.
Jag kan verkligen
rekommendera alla läsare
av Elvismagasinet att
införskaffa White Trash, den
finns fortfarande att köpa
på välsorterade
nätbokhandlare. Fast som
jag skrev i inledningen, den
är inget för känsliga
personer, utan kräver ett
öppet sinne och en viss typ

av humor. Den är allt annat
än ”politiskt korrekt”.
White Trash blev det stora
genombrottet för Gordon
Rennie och Martin Emond
och gjorde dem båda till
superstjärnor i branschen.
Gordon Rennie är en brittisk
författare som nu för tiden
främst arbetar med TV34

spelsmanus. Martin Emond
presenterar i White Trash
sin bild av USA i form av
helt fantastiska målade och
inte sällan mycket brutala
illustrationer, och
producerade efter
genombrottet allt ifrån egna
serier och skivomslag till
kläder och tatueringar, men

om Clint Eastwoods rollfigur
Dirty Harry. I rollen som
”The King” hade Elvis
kunnat spela ut alla sina
fantasier om att vara den
hårdaste av de hårda!

an
Stef

tog tragiskt nog sitt liv
2004, endast 35 år gammal.
Avslutningsvis kan jag inte
låta bli att tänka tanken att
om White Trash skulle
filmatiseras så hade rollen
som ”The King” varit perfekt
för Elvis själv, om han hade
levat. Missförstå mig inte,
jag menar inte bara

utseendemässigt, utan att
det hade blivit en rollfigur så
långt det går att komma
från de menlösa figurer
Elvis tvingades spela under
i stort sett hela 60-talet.
Äntligen hade Elvis fått
spela den hårding han
önskade, Elvis lär ju till
exempel ha tyckt mycket
35
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Kent Wennman minns sina 20 år

Kent Wennman firar 20 år med Elvis.
Foto: Lise-Lott Wesslund

Kent Wennman på scenen tillsammans med Afro Choir.
Foto: Palli Kristmundsson

Elvisfestivalen på Stadshotellet i Västerås 2011.
Foto: Elvis Ahlgren

(trots regn) gav bandet sitt
fulla godkännande och den
här gången var det helt
enkelt inget snack.
Succén gav mersmak och
min redan lite hybrida
hjärna öppnade slussarna
och fram växte ett
musikaliskt monster som
under många år skulle anta
många olika former. Några
år framfördes konserterna
med Afro Choir, ibland
med Uppsala Storband.
Många olika gästartister har
gästat showen, bl a
Viktoria Tolstoy, Magnus
Carlson (Weeping Willows),
Svenne Hedlund, Linda
Gail Lewis, Göran
Engman, Carina Jaarnek,
Doug Seegers, Eva

Eastwood, Fröken Elvis
och många fler. Elvis i
Parksnäckan har i alla år
varit mer eller mindre
fullsatta föreställningar. Och
projektet blev så pass
omtalat att det också blivit
en hel del andra spelningar
runt om i landet. Faktiskt
ganska många arrangörer
som letat efter en
Elvisföreställning med lite
mer innehåll än det ”gamla
vanliga”.
Runt 2010 vågade jag mig
också på att närma mig det
jag brukar kalla ElvisSverige och hade min första
spelning på Elvisfestivalen
i Västerås. Fram till dess
hade jag hållit mig på min
kant men upptäckte i
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Västerås att vi var många
som bar och burit samma
frustration som jag själv.
Idag känner jag att jag inte
bara blivit accepterad men
också ett uppskattat inslag
med våra framträdanden
där. En relation som också
ledde till grymma
samarbeten vid de extremt
välbesökta Elvisfestivalerna
i Uppsala.
Nu har vi kommit fram till
2022 och trots pandemin så
har jag inte varit sysslolös
med mitt Elvisprojekt. Två
längre turnéer på
äldreboenden under
pandemin har hålla mig
vaken. Under pandemin
påbörjade jag också mitt
senaste skivprojekt

Burning Love tillsammans med gästartisterna på Elvisfestivalen i Uppsala 2015.
Foto: Elvis Ahlgren

Associated with the King
vol 11 och 12. Ja, jag tror
knappt det är sant själv. 12
plattor med Elvisrelaterat
material har det hunnit bli!
Och den här gången har jag
varit helt kompromisslös.
Inte tagit någon hänsyn till
bandet, publiken eller
någon annan. Mina låtval,
mina arrangemang, mina
gitarrer och min sångröst!
Det är min förhoppning att
mina versioner ska göra
lyssnarna nyfikna på Elvis
egna versioner. Många av
låtarna är okända för de
flesta men av oss
Elvisnördar älskade.

I år firar jag alltså 20 år
med Elvis men egentligen
borde det vara 55 års
jubileum, för jag var bara 4
år när jag upptäckte Elvis.
Vi firar med ett låtsläpp i
månaden samt med en
storslagen Elvis i
Parksnäckan 17 augusti.
Det blir också min sista
Elvis i Parksnäckan då
dessa stora tillställningar
börjar suga musten ur mig.
Men jag fortsätter givetvis
lira Elvis på andra ställen, till
sista andetaget!
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