
Uppskattad Cornelis-nostalgi med Pommac Duo! 

”Vilken kväll - kanon!”, ”Verkligt bra!”, ”Toppen!”, - det var så 
omdömena lät efter lördagskvällens underhållning med Cornelislåtar! 


Seniorer från både vår förening SPF Jössebygden  och från PRO Arvika 
hade hörsammat en inbjudan till en rabatterad föreställning under tidiga 
kvällen, i Parkhallens pub.


Pommac Duo, dvs. Pontus med gitarr och sång och Marcus på 
keyboard, framförde under två timmar ett uppskattat och späckat 
program. 




Pontus knöt ihop programmet med alldeles lagom 
mellansnack, - lite blandat om Cornelis liv, lite om 
tillkomsten av vissa låtar, lite om de egna 
bevekelsegrunderna för urvalet till kvällens 
föreställning. 


Pontus röst passade mycket bra till den här 
låtskatten, han förmedlade en omisskännlig 
Corneliskänsla genom sin sång. 





I kombination med skickligt ackompanjemang av 

Marcus till både finstämda visor och mer ruffiga 

melodier blev det en fin helhet.




Merparten av låtarna var Cornelis egna. De flesta välkända, som exempelvis Somliga går med 
trasiga skor, Hönan Agda, Brev från kolonin och Mördar Anders, men också sådana som kanske är 
mindre kända, som Ann-Katarin och Veronica. Bland många andra ur Cornelis långa produktion! 

Vi fick även höra några Taube- och Povel Ramellåtar, som Cornelis sjungit in: Nudistpolka, 
Sunnanö, och Gräsänkling Blues.  

Under pausen kunde man köpa sig något gott 
att äta och dricka i puben. 

 

På bilden ses Marit Carlzon Magnusson, en av 
flera, som hastade mellan köket och bardisken, 
för att se till att alla blev nöjda. 


Under andra delen fick vi bl.a. höra den fina 
visan om Esmeralda, och så fick vi klämma i 
med lite allsång också i sånger om Polaren Pär, 
För kärlekens skull, och i programmets 
avslutande RajRaj!  

Men det var ju något som fattades?!  Ja, så 
klart! Det allra sista blev förstås ett framförande 
av Balladen om Fredrik Åkare och  
Cecilia Lind!  
 

Med detta var den första delen av kvällens program på Parkhallen 
slut. Efteråt återstod några timmars spelande av Pommac Duo 
under den ordinarie pubkvällen. Då spelade de 60-talsmusik, och 
det var många av seniorerna som stannade och lyssnade också till 
detta! 


Vid dator och kamera, 
Annelise Paulsen


