
Del 2!


Prick två kör musikanterna igång programmet! De öppnar 
med sången Blueberry Hill, och sedan anknyter Göran 
inledningsvis till helgens evenemang i vår stad, med ”Turista 
hemma-temat” och historisk stadsvandring. Han bjuder oss 
här på en lite annorlunda, sittande vandring genom vår 
stad, i musikalisk, poetisk och anekdotisk skepnad.  


Vi får bl.a. höra den egna sången ”Promenad i vår stad”, där många välkända 
hållpunkter och byggnader lyfts fram. En annan sång med bilder från vår stad som vi 
senare får höra är ”Sång från vår balkong”. 


En hel del Elis-historier presenteras förstås också, och andra 
anekdoter, sådana som just anknyter till byggnader och platser i 
centrum. Det finns många excentriska personligheter att berätta om, 
också bland byggmästare, arkitekter och och entreprenörer. 


Om detta huset sades det t.ex, av någon, Elis??: ”De e’ allt 
ett konstigt hus - de’ e bare utskott, utbyggningar och utsvävningar 
överallt… å förmodligen möte utgifter å!”

 

Vi får höra om ägaren som dog innan huset blev färdigt, och om mötet 
mellan Elis och byggmästare Monsén från Karlstad, som glömt att det vara 
han själv som byggt huset…


Vi får förstås höra historier och anekdoter om Fågelmannens 
anatomi, och tillkomst! Och en fin liten dikt om vår stad: ”En rik 
stad! En musikstad!”


Så drar programmet iväg åt ett anat håll, med mer tempo och 
tryck. En snabb, instrumentell boogie-woogielåt, där Alf får 

gott om utrymme att briljera med sitt skickliga spel på 
elgitarren! Publiken är med på noterna, och klappar glatt med! 




Göran ger oss sedan historien om placeringen av Elisstayn, också den i form av en dikt! 
Och fler sånger och dikter följer, om lite av vart, - om dammbygge i Västra Sund, om 
islossning på Ullen, och, - en dikt om om en kopp kaffe! 





Därpå följer en ny Elis-histora,

om svårigheter att sova på kaffe, 

mot att dricka kaffe när man sover, 

och då är det förstås läge för 
paus. 

 

  

För att dricka kaffe!


Fortsättning följer i tredje delen av reportaget! 


Av utrymmesskäl måste storleken på bilder och längd på reportaget hållas nere, 
eller delas upp.


Vid första publiceringen, i två delar, av detta reportage kunde Del 1 inte läsas på 
alla sorters datorer. Därför har jag i måst dela ännu en gång, totalt i tre delar!



