
i given ordning: “Please, Please 
Me”, “I Saw Her Standing There”, 
“From Me To You”, “A Taste Of Ho-
ney”, “Boys”, “She Loves You” och 
“Twist And Shout”. Extranumret 
var en repris av “Twist And Shout”.

”På scen: fyra långhåriga, smalbyxade, 
högklackade och svartkostymerade gosse-

barn. De gaggade glatt med 
varandra, ägnade sig åt en 
enformig stil, och var över-
huvudtaget för att använda 
ett musikeruttryck, ganska 
corny …”. 
(Nya Wermlands Tidningen)

      

Fredagen den 25 oktober 1963 spe-
lade John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison och Ringo Starr 
för första gången offentligt utanför 
Storbritannien efter genombrottet i 
hemlandet. Platsen var Sundstaau-
lan i Karlstad. Arrangör av besöket 
i Karlstad, som var en del av en Sve-
rigeturné (Stockholm, Göteborg, 
Borås och Eskilstuna) där 
även radio- och TV-fram-
trädanden ingick, var den 
värmländske ”popmaka-
ren” Pelle Nilsson.

Beatles, som offi ciellt 
splittrades i april 1970, 
anses vara musikhistori-
ens framgångsrikaste och 
mest infl ytelserika pop-
grupp.

Vid besöket hade Beatles 
redan toppat listorna i 
Storbritannien, men ge-
nombrottet i USA och 
Beatleshysterin världen 
över låg ännu några må-
nader fram i tiden.

BEATLES I KARLSTAD
25 OKTOBER 1963

Uppsatt till 40-årsjubileet 25 oktober 2003

Th (ovan): Beatles i logen inför kvällens första spelning. Margot Karls-
son (bakom kameran) och Barbara Dubrawski intervjuar dem för Arvika 

läroverks skoltidning Nya Phusque. (Copyright: Gottfridsson)

Tv: Trots annonsen i Värmlands Folkblad så medverkade inte 
Trio Mé Bumba vid spelningen i Karlstad. 

Th (nedan): Biljett från första föreställningen.

Text: Hans Olof Gottfridsson

Showen som gavs kl. 19.00 och 
21.00, presenterades av Carl-Eiwar 
Carlsson och Sundstaaulan var i 
det närmaste fullsatt. Telstars (med 
Mona Skarström) inledde. Däref-
ter följde Svend Millers Popstars, 
Ken Levy & the Phantoms och 
Jack Daily. Beatles avslutade med 

”The Beatles gick hem med 
dunder och gitarrer. Säkert 
åtskilliga tonårsfl ickor i 
Värmland som sov lite oro-
ligare än vanligt i natt. Och 
säkert många ynglingar som 
kommer att låta hårtestarna 
växa ohämmat efter den här 
kvällen”. 
(Värmlands Folkblad)
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