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Lucia (latin, ’den lysande’, ’ljusbärerskan’), föddes omkring 283 i Syrakusa på 

Sicilien, och dog där 21 år gammal år 304.  

Hon var jungfru, och blev sedermera martyr och helgon inom Romersk-katolska och 

Ortodoxa kyrkan, med festdag 13 december. Hon vördas som ett skyddshelgon för 

synskadade, sjuka barn, prostituerade som ångrar sig, vävare med flera. 

 

Lucia och legenden om hennes levnad 
 

Till Lucia och hennes korta liv är kopplat många legender men att hon föddes och 

dog i Syracusa är historiskt belagt.Lucia föddes omkring 283 i en rik familj i 

Syrakusa på Sicilien. Hennes far dog när hon var liten och hon blev uppfostrad av sin 

mor, Eutychia.  

Redan som liten skall hon ha avlagt kyskhetslöfte men hon berättade inte detta för 

någon. När hon blev äldre lovade modern bort henne. Hon lyckades försena för-

lovningen och bad till Gud att han skulle hjälpa henne.När hennes mor blev sjuk i 

blödarsjuka som ingen kunde bota övertalade Lucia sin moder att vallfärda till 

Catania och helgonet Agatas grav för att be. Efter att ha bett sina brinnande böner till 

Agatha somnade Lucia och då skall Agata ha uppenbarat sig för Lucia och sagt 

"Lucia, min syster, varför ber du mig om något din tro själv kan ge din moder? Din 

mor blir frisk och snart blir du Syracusas ära, så som jag är Catanias stolthet” 

När modern blivit frisk bestämde Lucia sig för att helt överlåta sig och sin jungfru-

lighet till Gud. Hon bröt med sin högadlige friare och skänkte all sin hemgift av 

endomar och juveler till de fattiga.  Hennes friare kände sig försmådd och angav 

henne för kejsarens ståthållare som förföljde de kristna. 

    

   Lucia blev arresterad och torterad men förlorade  

   inte sin tro på Gud och vägrade att offra till de  

   romerska gudarna.   

   Det berättas att hon tog avstånd från sina plågo- 

   andar, som beundrade hennes vackra ögon, genom  

   att riva ut ögonen och ge dem till plågoandarna. 

  

   Men Guds moder gav henne dock ett par nya och  

   ännu vackrare ögon. 

 

    
   (Målning av Francesco del Cossa, c:a 1470) 
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Inför domstolen var Lucia omedgörlig. I väntan på att fåkomma till sin Herre sade 

hon: ”Jag har inget annat att offra än mig själv som ett levande offer till den all-

härskande Guden. Du torterar oss för att tjusa kejsaren, men tack vare dig kommer vi 

till evig glädje.” 

Hon dömdes till att bli glädjeflicka på en bordell. Hon uppges då ha sagt att eftersom 

hon inte gav sig frivilligt skulle hennes kyskhet vara dubbelt värd. Soldaterna 

försökte våldta henne, men med Guds beskydd förblev hon orörd. Soldaterna högg då 

av hennes huvud med ett svärd. 

En annan legend berättar att när hon skulle åka genom staden till bordellen på ett 

spann bakom oxar, fryste spannet fast i marken och gick inte att rubba. Man hällde  

då kokande olja på henne men hon blev inte skadad. I sin desperation körde någon ett 

svärd genom halsen på henne men inte heller då dog hon. Hon levde ända tills någon 

kom för att ge henne den sista smörjelsen. 

En variant av denna legend förtäljer att när ståthållarens tjänare skulle föra Lucia till 

bordellen kunde dom inte rubba henne från platsen där hon stod, inte ens med hjälp 

av rep och oxar. När ståthållaren frågade vilka häxkrafter hon använde svarade Lucia: 

”Jag använder mig inte av häxkrafter – det är Guds kraft som är med mig. Ta hit tio 

tusen män om du så vill, dom kommer ändå inte att kunna flytta på mig om inte Gud 

vill.” Männen tände då en eld runt henne men hon förblev oskadd. Slutligen halshögg 

dom henne där hon stod. 

Man började fira martyr Lucias minnesdag ganska snart efter hennes död, först i 

hennes hemtrakter senare i Rom, Neapel och runt omkring i den kristna världen. 

Man har byggt kyrkor till hennes ära, bl.a. i Rom, Neapel, Venedig och England. I 

Venedig förvarades Lucias reliker i Santa Lucia-kyrkan. Kyrkan revs 1861 för att 

beredda bygget av järnvägsstationen och relikerna flyttades till den närbelägna 

kyrkan San Geremia där de fortfarande finns att beskåda. Venedigs järnvägsstation 

bär helgonets namn: Venezia S. Lucia. I en kyrka på ön Sicilien kan man beskåda 

hennes underarm. 

 

På medeltiden firades Lucia i alla svenska stift, hon var skyddshelgon i Överhölö 

kyrka i Södermanland (nu riven). Det har funnits två reliker av Lucia i Lunds 

domkyrka, den ena i högaltaret. En källa vid Bellö kyrka i Småland bar hennes namn. 

                                                          --0— 
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Den svenska luciatradition 

I de skandinaviska, protestantiska länderna är Lucia en av de få högtider som kan 

kopplas till ett helgon. Lucia firas även hos oss den 13 december och markerar 

tillsammans med advent inledningen på julfirandet. 

Kan det svenska luciafirandet ha sina rötter i legenderna om Lucia – Sverige var ju 

katolskt ända in på 1500-talet – eller finns det andra kopplingar? Kan traditionen med 

en ljusbringande kvinnogestalt kan ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna?   

Det är nog ganska riskfritt att säga att den svenska traditionen har sitt ursprung i både 

hedniska och kristna seder. 

Vid den mörkaste tiden på året i det förkristna Norden besvärjdes ljusets makter för 

att få ljuset att återvända. Det är från dessa föreställningar om ljus, mörker och årets 

gång, som den svenska ljushögtiden runt den 13 december ursprungligen härstammar.  

Från medeltiden finns uppgifter om firandet av julfastans ingång. På lucianatten 

slaktades julgrisen och det festades natten lång. Under den tid som den julianska 

kalendern gällde i Sverige och Finland, dvs. fram till 1753, var lucianatten årets 

längsta natt. Då ansåg man att övernaturliga makter var ute och härjade och att det 

därför var bäst att hålla sig vaken. Årets längsta natt var detsamma som midvinter och 

fungerade som motsvarighet till midsommaren.  

Genom införandet av den gregorianska kalendern (1753) blev lucianatten inte längre 

årets längsta natt utan vintersolståndet /midvinter inträffar nu i stället 21 eller 22 

december. 

Men i folktron levde 13 december kvar som årets längsta natt, då man skulle hålla sig 

inomhus, stanna uppe och vaka, kanske (om man var ung) gå sång- och tiggarrundor i 

de kringliggande gårdarna. Traditionen att fira ljus och mörker vid midvintertid levde 

alltså vidare in i 1600- och 1700-talets bondesamhälle. 

Firandet var vanligast runt Vänern i västra Sverige, det vill säga i Bohuslän, Väster-

götland, Dalsland och Värmland. Exakt varför den geografiska fördelningen såg ut så 

vet man inte, och mer forskning på området behövs.  

Dock är det klart att liknande traditioner förekommit i östra Norge, där 

lucia/midvinter i folktron gått under beteckningen lussinatt, med en mängd 

föreställningar om övernaturliga krafter kopplade till midvinternatten. 

Man firade, såväl hos allmogen som på herrgårdarna med mat och dryck. I 

herrgårdsmiljöerna under uppstod under tidigt 1800-tal, en tradition med att en 

vitklädd kvinnogestalt ingick som en del i vakandet. En av gårdens kvinnor klädde 

sig i vitt och fick bära en ljuskrans i håret. Traditionen tros ha kommit under sent 

1700-tal från Tyskland, där en flicka kläddes upp för att vara Christkindlein, med 

tända ljus i håret som föreställde en gloria. Den ljusa luciagestalten kan således 

ursprungligen ha kopplingar till bilden av jesusbarnet i krubban. 
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Traditionen med en ljusklädd kvinnogestalt växte sig allt starkare i herrgårds-

miljöerna kring Vänern under 1800-talets första decennier. Därifrån började den 

under mitten av 1800-talet sakta sippra ut till andra sammanhang – till exempel till 

universitetens studentmiljöer, men också till allmogen i Vänerlandskapen och så 

småningom spred sig traditionen till hela Sverige och delvis även till våra nordiska 

grannländer. 

I delar av Italien förekommer en luciatradition som helt skiljer sig från den svenska. I 

Syrakusa på Sicilien, där sankta Lucia är skyddshelgon, genomförs firanden av heliga 

Lucia den 13 december samt i maj. Sedan några år brukar också en Lucia och några 

tärnor av svensk typ delta i sankta Lucias procession i Syrakusa. Helgonet Lucia är 

även populärt bland barn i vissa delar av nordöstra Italien, där hon ger presenter till 

snälla barn och kol till stygga barn. 

                                               --0— 

Lucia firas allmänt överallt i svensk-finska områden enligt samma traditioner som i 

Sverige. Det finns belägg för att Svenska fruntimmersskolan i Åbo hade en Lucia 

sedan 1898, och 1913 förekom en Lucia vid Vörå folkhögskola. Vid Högvalla 

husmodersskola har seden med en lussande Lucia upprätthållits från 1919. 

Hela Finlands första Lucia korades år 1936 av föreningen Brage i Vasa. Den 

officiella Finlands Lucia väljs sedan 1950-talet i en omröstning som ordnas av 

Samfundet Folkhälsan, den svenskspråkiga tidningen Hufvudstadsbladet och Svenska 

Yle och hon kröns i Helsingfors domkyrka. Därefter kör kortegen genom centrala 

Helsingfors.  

Samtidigt har många svensk- och tvåspråkiga kommuner egna lucior, och i många 

finlandssvenska dagstidningar röstas lokala lucior fram. Daghem och skolor ordnar 

egna tåg.] 

I Danmark firades luciadag för första gången officiellt den 13 december 1944, som 

en ”direktimport” från Sverige på initiativ av Franz Wend, sekreterare i Föreningen 

Norden. Det var då ett försök att ”bringa ljus i en tid av mörker”. Det blev en protest 

mot Tysklands militära ockupation av Danmark under andra världskriget, men har 

sedan dess blivit tradition. På danska sjungs en egen, fri översättning av den svenska 

luciasången. 

Även till Norge och i någon mån Island har den svenska luciatraditionen spritts, men 

det är i första hand fråga om underhållning vid officiella arrangemang eller fester på 

daghem, mer sällan i hemmen. 

Det förekommer också svenskt luciafirande på en del platser i resten av världen men i 

mycket begränsad omfattning. Främst inom föreningar för svenskättade, vid skolor  
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och universitet som undervisar i svenska eller i samband med annan marknadsföring 

av det svenska. Inom Evangelical Lutheran Church in America, en luthersk kyrka 

som omfattar skandinaviska och tyska församlingar, firas Lucia med den traditionella 

svenska processionen på söndagen närmast 13 december. 
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