Luciatåg i
Litauen 2010

I december åkte femton handplockade unga sångerskor i åldern fjorton till arton år
för att presentera den svenska Lucia-traditionen för publiken i vår vänort Kaunas,
Litauen. Körledare var Maria Brisvall. Flickorna går samtliga i Växjö Kulturskola
förutom att de på ordinarie tid går i Växjös skolor. Kaunas är sedan 20 år tillbaka vår
litauiska vänort. Förutom luciatåget i Trefaldighetskyrkan i Kaunas sjöng flickorna på
båten vid överresan från Karlshamn till Klaipeda och gjorde dessutom ett Lucia-tåg i
Eduardas Balsys konstskola i Klaipeda. På resan följde därutöver en av Vänortsföreningens medlemmar med. Nedan följer de deltagandes berättelser:

När vi går på bussen på Kulturskolan på Luciamorgonen är många av oss redan trötta efter
att ha gått upp redan kl 5.00 samma morgon
för att lussa med skolan och andra körer. Trots
detta märker man att förväntningarna är höga,
alla är nyfikna och spända på resan. Vi vilar med
kuddar och filtar, vissa lyssnar på musik i sina
mp3-spelare och andra fikar och pratar om allt
mellan himmel och jord. Bussen susar förbi ett
Förväntansfulla resenärer.
vitt småländskt landskap på en väl plogad väg
mellan granar och tallar. Under resans gång går vi tillsammans igenom resplanen och
var och en får i uppgift att dokumentera olika punkter under resan. Vi får också veta mer
om Växjös Vänortsförening som bidragit till att göra vår resa möjlig.
/Elin Nordström

Båtresan var verkligen en mycket speciell upplevelse. Jag tror att vi alla hade en föreställning om hur båten skulle se ut innan vi steg på i Karlshamn, en föreställning som
inte skulle visa sig stämma. Det första vi gjorde när vi hade släpat våra väskor packade
med diverse luciautrustning uppför trapporna var att kolla in hytterna. Vi slogs av att de
ändå var rätt fräscha, och sängarna var riktigt sköna. Vi kunde aldrig ana vilka plågor som
skulle drabba oss under den kommande natten.
Vi passade inte riktigt in i mallen där på båten. De flesta andra resenärerna var litauiska
långtradarchaufförer och man hade verkligen inte vågat att strosa runt själv på båten.
Det var verkligen en speciell upplevelse att stå på en gungande båt och sjunga den
gamla vanliga luciarepertoaren. Ibland undrade man om det var man själv eller båten
som gungade. De flesta var upptagna med att äta sin mat som de friskt hade lastat upp
på tallrikarna. En eloge måste dock ges till mannen som gav oss applåder efter varje låt.
Det är alltid roligt med lite uppskattning. Jag tror de flesta av oss lyfte på ögonbrynen åt
buffén, som innehöll maffigt kött, potatismos och ris. Litauer tycktes äta väldigt mycket
potatis och kött, ett intryck som stärktes under resten av resan. Vi, eller åtminstone jag,
åt mycket i alla fall.
Den efterlängtade sömnen, ja
den blev det inte mycket av.
När vi la oss i sängarna efter
middagen tyckte vi att det
gungade lite, men jag kommer ihåg att jag sa ”jag tycker
bara det är skönt att vaggas till
sömns”. Att det skulle blåsa upp
till uppemot 20 m/s senare
under natten visste vi inte om,
då hade jag aldrig yttrat mig på
det där sättet. Vi i min hytt somnade rätt fort ändå, men efter
någon timmes sömn vaknade
vi alla tre och yttrade några
Lucia-tåg ombord.
närmast skräckslagna ord. Det
kändes som att man var på rena rama berg- och dalbanan. Jag är glad att jag inte blir
sjösjuk, men natten skulle ändå komma att bli svettig och sömnlös. Spypåsar langades,
toaletter besöktes, svordomar sades. När det väl hade blivit dags för frukost verkade de
flesta i gänget rätt utslagna. Hur skulle vi klara av att genomföra ett luciatåg på samma
kväll?! När vi steg av båten i Litauen drog alla en suck av lättnad. Äntligen framme!
Detta kan ha låtit som en enda stor klagosång. Men även om båtresan till Litauen inte
var en hit, skulle resten av resan komma att bli en stor succé. Och dessutom har vi fått
ännu ett minne för livet.
/Julia Sassersson

Efter den rätt långa och blåsiga båtfärden till Klaipeda var vi tillbaka på bussen, alla var
trötta och lite bleka efter natten, man är ju inte så van vid att åka så långa båtturer!
Alla somnade väldigt snabbt på bussen, vi behövde all energi vi kunde få till luciatåget
som vi skulle ha på kvällen. Vädret var detsamma som i Sverige, om inte lite kallare, och
vägarna var rätt dåligt skottade men vi kände oss trygga med vår busschaufför Jari.
Eftersom alla somnade så gick resan väldigt snabbt och vi hann inte se så mycket av
Litauen på just den bussturen men det var nog tur att vi somnade för annars hade vi inte
haft ork att göra ett sånt bra luciatåg som vi kom att göra!
/Kajsa Brolin

Vi bodde på ett mysigt guest house
i gamla stan i Kaunas. Rummen var
stora och ljusa med fräscha toaletter.
Vi bodde ungefär fyra tjejer i varje rum.
Trots det så kändes det aldrig trångt
utan vi hade gott om plats. Det var väldigt skönt att komma dit när man hade
trängts i en liten hytt på båten natten
innan.
Omgivningen var fin med gammaldags
hus och det var ett stort torg precis i
närheten. Det var också massor med
kyrkor runt omkring. Frukosten åt vi på
en restaurang som också låg i gamla
stan.
/Ida Folkesson

Inkvartering i ett kloster.

Guest house med komfort.

Kaunas nämns först i skriftliga källor 1361, men den är troligen grundad redan på 1200talet. Staden tillhörde från 1795 och till första världskrigets slut Ryssland. Under Litauens
första självständighetsperiod, 1918-1940, var Kaunas huvudstad i och med att Vilnius då
tillhörde Polen. Under andra världskriget förintades stadens judiska befolkning, 40.000
människor, i stort sett helt och hållet av tyska insatsstyrkor. Efter andra världskriget utvecklades Kaunas till Litauens främsta industristad.
Det första jag lade märkte till när vi körde in i staden var de väldiga områdena med
betonggrå, förfallna höghus. När vi närmade oss centrum fanns det vissa hus som var
väl i ordning, men överlag var skillnaden stor mellan husen i Kaunas. Det mesta var slitet
helt enkelt. Just där vi bodde, i Gamla Stan, var dock husen vackra och i ganska gott
skick. Överallt fanns vackra juldekorationer som smyckade stadens gator. På ”Stortorget”
sprang barn omkring och lekte mellan torgstånden, isbanan och de karuseller som
fanns där.
/Anna Petersson

Huvudevenemanget var Lucia-tåget i kyrkan. Det alla kommer minnas bäst ifrån kyrkan
är att den var kall. Maria hade förvarnat oss innan att vi skulle ta med oss mycket kläder,
men att det skulle vara minusgrader hade nog ingen tänkt sig. Förutom kylan var det en
liten kyrka. Tyvärr fick vi aldrig se framsidan, då vi gick in från en bakdörr. Kyrkan låg tätt
intill andra hus, och bakgården kändes inte kyrklig på något sätt. Kanske var framsidan
mer lik en kyrka, men där vi klev in kunde det ha varit vilket hus som helst. I kyrkan bytte
vi sedan om i ett litet rum.
Själva kyrkan såg ut som kyrkor gör mest. Längst fram fanns en upphöjning, en ganska
stor, ungefär som en scen. Vid sidan fanns det ett litet bås, en predikstol. På upphöjningen fanns det enda konstverket i kyrkan. Det var enormt och hade spiror och andra
detaljer av guld. I mitten hängde en målning av ett kors. Fönstren var i vanligt glas dock
lite mosaikliknande. Dessutom satt inte alla på en yttervägg, utan satt mot andra hus eller rum. Längst bak i kyrkan fanns trappor som ledde upp till en gång som satt på långsidorna av kyrkan. Publiken satt på vanliga träbänkar. Trots att det inte kändes så från
början, hade kyrkan bra akustik, vilket var skönt då vi sjöng några sånger som krävde
lång efterklang, förmodligen var det för att den inte hade mycket tyger och annat som
tog upp ljudet.
Kyrkan var inte speciellt maffig utan var ganska neutral. Den hade inga stora ljuskronor
eller något annat utmärkande, förutom det stora altarskåpet. Den kändes väldigt mysig
och stillsam.
/Saskia Moquist

Det här luciatåget är helt klart det vi kommer minnas starkt, och med väldigt blandade
känslor. Vår sånglärare hade sagt att det skulle vara väldigt kallt i kyrkan, och vi alla tänkte
”aja visst, kallt va”. Ute var det isande kallt, det var ca -15° och det hade ju vi börjat vänja
oss vid då – när vi hade på oss mössa, vantar och fem extralager under våra tjocka jackor.
Men när vi väl kom till kyrkan kunde man inte tänka på annat än hur kallt det var! Men
tappra som vi var bet vi ihop och bytte om snabbt, med minst 2 tröjor under linnet.
Luciatåget gick finfint, utan några som helst problem. Publiken var rolig att sjunga för
och de satt och log hela tiden, även fast litauerna inte förstod ett ord av det vi sjöng. Efter
luciatåget var allas händer och fötter isbitar, så många samlades vid värmefläkten för
att dricka sin glögg och äta sin pepparkaka, och bli fotade av några litauer som alla var
mycket glada av att ha sett ett typiskt svensk luciatåg.
/Nadine Nelander

Vår svenska ambassadör tillsammans med sångerskorna.

Efter Lucia-tåget i den lutherska Trefaldighets-kyrkan bjöd Kaunas Stad på glögg och
pepparkakor. Närvarande var bland många andra vår svenska ambassadör i Litauen,
Ulrika Cronenberg-Mossberg, som för övrigt höll ett mycket informativt tal och berättade
om den svenska luciatraditionen, vilket översattes till litauska av vår tolk Sandra Armonaité. Närvarande bland många andra var också den svenska honorärkonsuln, litauiskan
Jurgita Grigienè, som för övrigt talade en utmärkt svenska.
/BWS

Trött men lycklig!

Vår tolk, Sandra, tillsammans med delegationen.

Maten i Kaunas var bättre än på båten och
till lunch fick vi en trerätters middag med
en bulgur-soppa som förrätt och köttfärs
med lök i och potatis till varmrätt då var
alla redan mätta. Vi vegetarianer fick någon
sorts klump med ost och potatis friterad
med solrosfrön på. Till dessert fick vi två
olika sorters efterrätter - en del fick någon
sorts cheescake med kola och en del fick
någon slags friterad ost med en väldigt
söt krusbärs-sås. Allt var väldigt sött och
väldigt mättande.

Till kvällsmat i Kaunas på samma ställe fick
vi fisk med potatis och vegetarianerna fick stekta rotfrukter. Detta var också mycket mättande och efter maten fick vi te eller kaffe som vid lunchen. Sista måltiden på den restaurangen i Kaunas var frukosten då vi fick komma tidigare än restaurangen öppnade för att
hinna med att åka vidare. Först fick vi bröd med ost, skinka och grönsaker och juice. Sedan
fick vi omelett med paprika och annat gott. När vi hade åkt och sedan var på båten så fick
vi ungefär samma mat som på båten till Kaunas fast denna gång kändes fräschare. Till
frukost fick vi bröd och omelett och ägg och annat.
/Beatrice Tomsmark

Klapeida är en trevlig men kall stad, med både moderna och äldre byggnader. Konstskolan som vi besökte där bestod av ambitiösa och duktiga elever och lärare, som mottog vår Lucia-föreställning med glädje och stående applåder. Ungdomarna i skolan var
som vilken annan svensk elev, men med ett märkvärt mer disciplinerat beteende. Skolan
är först och främst en musikskola, men eleverna studerar även de klassiska ämnena som
matte, historia, språk osv. vid sidan av design, skulptur och andra konstämnen. På skolan
är barnen mellan sex till arton år, så det är stor skillnad mellan de olika klasserna. Både
elever och lärare var mycket nyfikna på oss och vilka vi var och var mycket glada över att
vi kom. De tvekade heller inte med att visa upp skolan och dess elever, som visade sig vara
mycket duktiga, även vid låg ålder.
Vi upptäckte även Klapeidas shopping center, som gjorde Grand Samarkand till en miniatyr i jämförelse. Där fanns det mesta i kläd- och matväg, och människorna var trevliga.
Dock var de inte så vana vid turister och engelskan var fåordig, men en trevlig kommunikation via främst kropps språk blev det och en allmän trevlig vistelse i Klapeida hade vi.
/Sarah Alihodzic

När vi klev på båten i Klaipeda hem till Sverige igen var alla ganska trötta men ändå förväntansfulla på hur båten skulle vara och se ut. Jag tyckte det skulle bli skönt att komma
hem igen. Den här båten var mycket finare och större än den första, med stora, fina och
luftiga hytter med stora fönster. Det blåste inte heller lika mycket som på ditvägen. Maten
var väldigt god och fräschare än på första båten, allting var bättre. Så det var en positiv
överraskning. På kvällen satt alla i en av hytterna och pratade, det var mysigt. Natten var
lugn och det blåste ingenting så det var inte svårt att sova. På morgonen vid 9-tiden åt vi
frukost och sen var det dags att stiga av båten. Sen var det dags att åka buss tillbaka till
Växjö igen. Många var väldigt trötta, även ifall vi hade sovit bra på båten. Det har ju varit
långa och fullspäckade dagar. Även fall det var skönt att komma hem igen så skulle man
ändå sakna resan, för det har varit roligt!
/Elin Jonsson

När vi kliver på bussen och åker av färjan är alla lite trötta och slitna. En del av oss är
fortfarande lite sjösjuka efter båtfärden, och alla tycker det känns som att det fortfarande
gungar. Vi sitter och fikar, dels på vår medhavda fika men också på sådant vi köpt i båtens
shop. Vi har med oss mängder med godis med oss hem! Då vi framträdde på en konstskola i Klaipeda fick vi två cd-skivor med deras skolkör att lyssna på. Dessa skivor spelades
under vår hemresa i bussen.
/Elin Nordström

Körledare som konstaterar att allt gått bra.

Företeelsen att utväxla samarbete med orter i andra länder växte fram mer eller mindre
spontant som en följd av erfarenheterna under andra världskriget. Det var mellan städer
i de nordiska länderna som Växjö stad först kom att knyta kontakter och etablera formella
samarbeten med. Det var danska Åbenrå, norska Hönefoss, finska Lojo, och Isländska
Skagaströnd. 1982 blev Duluth i svenskbygdernas Minnesota i USA vänortsstad och sedan
följde Kaunas i mellersta Litauen 1990, Pobiedziska i mellersta Polen 1991, Holländska
Almere och Schwerin i norra Tyskland 1999, Lancaster i västra England 1996.
En enkel och lättförklarlig anledning till att ha vänorter finns i det goda syftet att vänner
inte krigar. Som bekant umgås goda vänner och mår väl tillsammans i stället för att låta
sig manipuleras till fientligheter mot varandra. Ett skäl som kanske glöms bort i dag när vi
inte tänker på andra länders medborgare som fiender till oss. Mer vänskap och samarbete
länder och städer emellan ”impregnerar” oss mot det och främjar fred och goda relationer
mellan oss medborgarna.
Litauen frigjorde sig från kommunismens onda grepp 1991 och Växjös vänliga umgänge
med Litauens andra stad Kaunas inleddes under tidigt nittiotal och kom att formaliseras
i ett nytt samarbetsavtal 2005. Genom åren har ett mycket omfattande utbyte kommit att
ske mellan Växjö och Kaunas och nu senast vid Lucia i år då en fantastiskt duktig grupp
unga flickor från Växjö Kulturskola åkte över ett stormigt hav och uppträdde med ett
traditionellt Luciatåg. Man sjöng de för oss svenskar så välkända Lucia- och julsångerna.
De litauer som råkade ha turen att få se och höra detta måste väl ändå bara kunna tänka
goda tankar om Växjö och Sverige. Och bland annat det är ju precis vad som vänortssamarbetet syftar till.
/Urban Zandler, medlem i Vänortsföreningen
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Urban Zandler

(alla angivelser i lokal tid; lokal tid i Litauen + 1 tim)

Må 13/12 14.15

Samling: Kulturskolan, Kungsgatan, inre gården

14.30
		

Avgång Buss Kristineberg – Karlshamn (samma buss hela resan
Mellanmål för förtäring i bussen lämpligt

17.00
		
		

Incheckning, boardning.
Ombyte till Lucia-tåg i hytterna
Båtvärd: Eduardas

18.00
		

Båt avg. Karlshamn – Klaipeda med m/v Lisco Optima (4-bäddshytter)
www.dfdslisco.se

18.30
		
		
		

Luciatåg, som startar vid Receptionen
Sång förbi baren in i Bufférestaurangen vidare till samlingssalen
Därefter: Tärnorna delar ut pepparkakor och godis till gästerna,
omklädning. Efter det: Buffé-middag

		
Ti 14/12

Från 06.30

Frukost serveras

09.00

Ankomst till Klaipeda

Därefter:

Buss Klaipeda – Kaunas (c:a 20 mil = 3 tim)

Framkomst: Incheckning
13.00

Lunch

14.00

Sight Seeing per fot

16.00

Repetition I kyrkan

Därefter:

Vila

17.00

Omklädning I kyrkan och akustikrepetition

18.00
		

Luciatåg/konsert med offentlig publik
Evangelic Lutheran Church of St. Trinity, Muitines g. 8A, Kaunas.

Därefter:
		

Mottagning i kyrkan. Värd: Den svenska honorärkonsuln i Kaunas.
Tal av den svenska ambassadören i Litauen

Efter det:

Middag i restaurang i närheten av hotellet

Inkvartering: Guest house “Kauno archivyskupijos sveciu namai”
		
Rotuses a. 21, Kaunas
		
www.kaunas.lcn.lt/guesthouse

On 15/12 Morgon:
09.00
13.00
		
		

Frukost
Buss: Kaunas – Klaipeda
Luciatåg i Klaipeda konstskola
Eduardas Balsys’ Gymnasium of Arts,
Statybininku prospektas 2,

Därefter:

Lunch

Efter det:

Sight Seeing

18.00

Incheckning i Klaipeda, shopping i köpcentret Akropolis

20.00

Båt avg. Klaipeda – Karlshamn med m/v Lisco Patria

Därefter:

Middag ombord

To 16/12 Från 08.00

Frukost

10.00

Ankomst Karlshamn

Därefter:

Buss Karlshamn – Växjö

12.00

Åter Kulturskolan

Det var så här resan började.

Lucia-tåget I Kaunas är delvis dokumentärinspelat av Anders Arvidsson och redovisas på
annat ställe.
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Radio Kronoberg 13/12:
				
				

Peje Johansson gjorde ett direktsänt inslag där flickorna
sjöng Lucia-visor och Maria Brisvall och Björn W Stålne
berättade om projektet

Smålandsposten 14/12:
				

Artikel om projektet med utgångspunkt från utsänd
pressrelease
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Till alla som gjorde denna resa möjlig framför vi vårt varma tack!
Björn W Stålne

