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LUCIA I HUSET. 

Vad gör man inte för sina Klamparekompisar? Att gå upp i svinottan för att samlas kl 07.30 i 

Tekniska Nämndhusets reception är inte vad man drömmer om, men... Det är klart vi ska 

sjunga när det är Lucia! I år var dessutom första gången sen pandemin så det kändes extra 

motiverat. Vi slipper tackolov vita särkar... Men lussestämningen understryks ändå av att vi 

har vita skjortor/blusar och mycket glitter i håret. 

Vi får ett rum för rep och ytterkläder, den ena efter den andra dyker upp, de flesta ganska 

morgonhängiga. Dirigenten Carin hade blivit sjuk, men tackolov har vi vår vicedirigent Hillevi, 

som blivit förvarnad kvällen innan och som därför hade kunnat plugga på i hast. Efter hennes 

genomgång av sångerna var vi alla lite mera fokuserade. 

Årets repertoar: 

Sankta Lucia på svenska, arr Hillerud 

När det lider mot jul 

Betlehems stjärna 

Stilla natt, svensk text, arr Wikander 

Away in a Manger 

White Christmas,  allsång med publiken 

 

 

 



Så tågade vi iväg till den nya matsalen där personalen höll på att droppa in, och kaffet och 

lussebullarna doftade lockande – men inte dags för det förrän vi sjungit klart. Lite skönt 

faktiskt att bara sjunga på ett enda ställe, tidigare har vi brukat gå till 2 – 3 olika avdelningar. 

Ja, så slog Hillevi in oss och publiken verkade uppskatta att få höra sånt som hör till Lucia. 

 

 
 

Men när vi sjöng näst sista sången hände något väldigt tråkigt! En av basarna föll ihop och 

både vi och publiken fick hjärtat i halsgropen. Men Hillevi är inte bara vicedirigent, hon är 

sjuksköterska också! Hon tog tag i situationen, och några ur personalen rusade till, så vi 

förstod att han blev så väl omhändertagen som han kunde bli. Men vi var ju rätt chockade 

och oroliga för vår kompis. Vi blev lugnare när vi såg att han hade satt sig på en stol. Det 

ansågs ändå säkrast att kalla på ambulans som kom rätt snabbt.  Efter ambulanspersonalens 

undersökning fick han följa med till sjukhuset. Lättnaden var stor när vi dagen därpå fick ett 

mail från Hillevi där hon kunde berätta att allt var under kontroll. Han hade t.o.m. kunnat 

promenera hem från sjukhuset! 

All is well that ends well! 

Text: Malin Falkman Foto: en ur publiken 

 


