
Så minns vi Skara 

- bilder och musik från 50- och 60-talen 

den 18 november 2015 

I onsdags kväll var det många som lät sig drömma tillbaka till de glada 50- och 60-talen i 

Djäkneskolans aula. Skara Gille bjöd tillsammans med bröderna Storm på en nostalgisk resa tillbaka i 

tiden inför fullsatt salong. Gillets ålderman, Tommy Kroon, hälsade välkommen och påminde 

publiken om att Skara Gille är stadens hembygdsförening. Där är en av hörnstenarna att bevara 

minnen om människor och hus från förr. Ett arbete som ligger helt i linje med kvällens program. Carl-

Olof Storm gav en bakgrund till det som väntade. Orkestern, TS-band, fick klartecken att slå an takten 

till kvällens första melodi. Publiken njöt av härlig gitarrmusik med inspiration från både The Spotnicks 

och The Shadows. Man bjöds också på skönsång, bland annat ett Elvis-potpurri. Under låtarna 

märktes det tydligt att det var "gamla bekanta" som bjöds. 

Efter den första halvtimman av musik, var det dags att ta del av ett fantastiskt  bildspel, komponerat 

av Carl-Olof Storm. Bilder från mitten av förra seklet presenterades av en tydlig speakerröst som 

under en promenad genom staden, berättade om bildernas motiv och en massa intressanta detaljer. 

Tiden bara rann iväg. I en paus fick publiken koppla av med dryck och generöst uppdukade bord med 

tidstypiskt kaffebröd. Här fanns både kransar, bondkakor och finska pinnar. 

Den andra akten inleddes med ännu mera musik och ännu flera gitarrtoner. En och annan 

svensktoppslåt blandades med internationella hits. Göran Berg var en uppskattad sångare. Efter 

dessa ljuvliga toner var det åter dags för bilder. Publiken fick se ännu mera Skaravyer. Igenkännande 

mummel ackompanjerade speakerrösten som berättade om de centrala delarna av staden, där de 

flesta byggnaderna och butikerna numera endast är minnen. Men minnen som var tydligt bevarade 

av den månghövdade publiken.  

Vid avslutningen kunde åldermannen skicka ett glädjande budskap, både till de närvarande och till 

alla dem som inte lyckats få tag på biljetter. Det kommer en ny möjlighet att få ta del av all den 

nostalgi som bjudits under kvällen. I mitten av mars kommer man att genomföra en ny föreställning. 

Att det finns de som kommer tillbaka för att njuta av ännu en nostalgikväll, måste anses som ganska 

sannolikt att döma av de applådåskor som avslutade kvällen. Det hördes många positiva 

kommentarer i trapporna ner från aulan efter alla dessa fantastiska minnen. 

 


