Lucia kröntes med 1500årig eld
KRISTINSTAD 2 timmar sedan, uppdaterad 51 minuter sedan
3 bilder

Kristianstads lucia köntes under lördagen. Det krävdes tre försök innan kronan satt
som den skulle. Enligt Anna Ottoson är luciakronan lite väl rund för mångas
huvuden.
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Ljuskronan tändes med en låga som fraktats från Betlehem.
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Till musik av Christianstads Symfoniker smyger årets lucia, Anna Ottosson, och åtta
tärnor in i Heliga Trefaldighetskyrkan.
När åhörarna vänder sig om och får se tåget reser sig hela församlingen upp. I vita
strumpor skrider ekipaget långsamt fram till koret.
Det som är speciellt i år är att ljuset som kronan ska tändas med har fraktats hela
vägen från Födelsekyrkan i Betlehem. Där har ljuset brunnit sedan kyrkan byggdes år
565.

 Den som har vaktat lågan, som nu brinner i en fotogenlampa i Kristianstad, är Leif
Granéli från S:t Georg Gillescouterna.
– Jag har haft den i uterummet och fyllt på med olja varje dag. Och så har jag byggt
en låda för att kunna transportera den.
Efter en lång stunds levande musik är det dags för kröning. Anna Ottosson sitter
rakryggad i stolen och tittar ut över publiken.
Med blicken följer hon hur ljus för ljus tänds med den 1500 år gamla elden.
Kronan placeras på lucias huvud av kyrkoherde Louise Nyman tillsammans med
luciageneralen Freddy Magnusson hos Lions. Efter några försök är de nöjda och lucia
är krönt.
När tärnorna har tänt sina ljus börjar de sjunga "Goder afton i denna sal". Det är
klara och självsäkra röster som tillsammans fyller kyrkan med stämsång.
Någonstans vid ”eder önska vi” börjar kronan glida bakåt och Anna Ottosson sneglar
åt sångledaren som skyndar fram.
– Vi hade inte riktigt provat den innan och den var väldigt rund, det är inte så många
som har ett runt huvud. Efter tredje gången satt den, annars kändes allt jättebra.
säger Anna Ottosson senare till Kristianstadsbladet.
Publiken kan andas ut och lucian får mikrofonen för en solodel. De första stroferna i
Anna Ottossons favoritjulsång ekar ut i den snart 400 år gamla kyrkan.
Till slut stämmer de upp i den klassiska luciasången och ekipaget rör sig utåt.
Nu väntar ett 50-tal lussanden på bland annat äldreboenden, företag och
vårdavdelningar.

Leif Granéli med elden som fraktats från Betlehem. Kyrkoherde Louise Nyman och Freddy Magnusson
från Lions tänder kronan inför kröningen.FOTO: TOMMY SVENSSON

