
Julstämning i Stadshuset 

På torsdagskvällen bjöds det på julstämning när TS-bandet och Skara Gille bjöd till musikalisk fest. 

Fler än 200 personer hade letat sig uppför trapporna till den ståtliga aulan för att få njuta av 

stämningsfull julmusik. TS-bandet presenterade efter månader av repetitioner en annorlunda 

repertoar. 

Skara Gilles ålderman, Tommy Kroon, hälsade välkommen och berättade om kvällens program inför 

en fullsatt lokal. Musikanterna inledde med en klassiker från 1857, Bjällerklang, som har blivit en av 

våra mest spelade jullåtar. Och så fortsatte det. Likt en färgglad ljusslinga, med gitarrspel av Tomas 

och Staffan samt skönsång av Göran Berg, fick man lyssna till både ”vit jul” och ”röd mule”.  

Efter en dryg halvtimma fick Inger Widhja plats på scenen. Hennes tema för kvällen var ”Julstök – 

bland pigor och tomtar”. Hon berättade mycket fängslande om julen förr. Både om våra traditioner, 

hur de kom till och om skrock från förr. Inger hänvisade till de små stugor som finns i Fornbyn för att 

hämta den rätta stämningen. Sedan följde ett pärlband av händelser genom dagarna i december. 

Hon berättade om Annadagen då man både skulle provsmaka årets julöl och dessutom hinna lägga 

den torkade fisken i lut. Publiken fick veta att man använde rödbetor för att skapa färgglad 

julstämning och att man vid jul bjöd hästen på öl och att man täckte golvet i stugan med halm. När 

Inger avslutade sin berättelse kunde man ana en stark känsla av nostalgi i salen. 

Så tändes ljuset i hela aulan och det blev dags för kaffe, lussekatter och pepparkakor. Det gavs 

utrymme för mingel och man kan anta att det byttes ett och annat julminne innan kvällen fortsatte 

med ännu mera musik. Stämningsfulla toner fick publiken att minnas många låtar från 50-talet där 

Christer ”Fika” berättade om exakta årtal och originalartister.  

TS-bandet visade även denna afton att de kan trollbinda sin publik. När extranumren hade klingat ut, 

väntade man på ännu mera. Men efter två dussin melodier var det dags för Gillets ålderman att 

avsluta kvällen med att påminna om kommande festligheter. De närmaste veckorna väntar både 

Lucia, Lilla Julafton och Julgransplundring på Hötorget. Tänk vad mycket som händer i vår fantastiska 

stad. 

 


