Lucia reser till England på
turné. Elsa Södervall och
Erik Johansson följer med.
När december går mot
sin mörkaste tid ska Skara
domkyrkas ungdomskör
och Domkyrkokören lysa
upp några katedraler med
sånger om ljus i mörkret.
text och foto:
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Erik Johansson i Domkyrkokören och Elsa Södervall i Skara
domkyrkas ungdomskör ser
fram emot den stundande resan
till Leeds stift i England.

Luciafölje från Skara
sprider ljus i England
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Den 6 december reser två av
domkyrkans körer med ett 40-tal
körsångare iväg. Målet är att komma
till vänförsamlingen i Wakefield och
till katedralen i Bradford som inte
ligger så långt därifrån. Båda kyrkorna
ligger dessutom i Skara stifts vänstift
Leeds.
Två av de sångare som snart ska
packa väskorna är Elsa och Erik. Med
förväntan berättar de om resan.
- Det ska bli jätteroligt. För mig
som är ny i ungdomskören blir det
också ett tillfälle att lära känna både
min kör och även domkyrkokören lite
bättre, säger Elsa.
Ny i kör- och luciasammanhang är
hon dock inte. Innan hon började i
ungdomskören sjöng hon i barnkören
och i flickkören. Därmed har hon
flera luciakonserter i domkyrkan
bakom sig. Ännu fler har Erik som
varit med sedan någon gång på
80-talet.
- Åh, det är väl 25-30 år nu, säger
han och håller med om att en körresa
handlar om att både skapa harmoni
och harmonier - det är således viktigt
med både den sociala samvaron och
själva musicerandet.
Det som upptar deras funderingar
nu är hur mycket engelsmännen
egentligen vet om luciafirandet, så
som traditionen nu kommit att se ut
i Sverige.
- Vad jag vet firar de inte lucia alls,
så det här ska bli jättespännande. Man
får väl hoppas att de tycker att det

är fint och stämningsfullt, säger Erik
och tillägger att han faktiskt sjungit
luciasånger i England förut.
- Vi har varit i London och då sjöng
vi i S:t Pauls cathedral. Men då var
det väldigt många svenskar som kom,
bland annat från ambassaden, så vi får
väl se hur det blir den här gången!
Båda är överens om att
luciatraditionen är en viktig del
av adventsfirandet och också
bokstavligen markerar att man närmar
sig jul.
- Jag tycker om att det liksom lyser
upp lite mer när man kommer till
mitten av december. Det är ju nästan
jul, men ändå inte, så vi behöver lite
mer ljus, säger Elsa.
På sina håll i Sverige tycks intresset
för lucia vara på tillbakagång. Men så
är inte fallet i Skara, varken bland de
medverkande eller bland åhörarna.
Körernas luciakonserter fyller hela
domkyrkan med folk två gånger om
och kön ringlar sig lång utanför innan
konserterna börjar.
- Det är väldigt speciellt och roligt
att det kommer så många och lyssnar.
Det är jättekul att få vara med där,
säger Elsa.
När de kommer hem igen den
10 december har de sjungit vid två
konserter och en högmässa i England.
Så det är ett väl inövat program som
åhörarna i Skara får njuta av den
13 december. Då är även de yngre
sångarna från barnkörerna med och
sjunger.

Namn: Elsa Södervall
Antal år som luciasångare i
domkyrkan: 5
Favoritsång ur programmet:
Luciasången
Ser mest fram emot: Att se
reaktionerna bland de engelska
åhörarna och att få visa hur vi
firar lucia i Sverige.
Namn: Erik Johansson
Antal år som luciasångare i
domkyrkan: 25-30
Favoritsång ur programmet:
Luciasången
Ser mest fram emot: Att få
sjunga i de engelska katedralerna.

Välkommen till
luciakonserterna
13 december
18.00 och 19.30

Skara domkyrka

(insläpp via huvudentrén
från 17.30)
Fri entré. Passa på att ge en gåva
i kollekten, som delas lika mellan
församlingens musikverksamhet
och Svenska kyrkans julkampanj
för flickors rätt till ett bättre liv.
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