
 

Luciadag 

 
Den 13. december er det Luciadag - en dag, hvor der i mange byer er lysoptog 
og sang. Men hvem var Lucia egentlig, og hvorfor fejrer vi hende i dag? 
 
Santa Lucia blev født på Sicilien i år 283 i en ganske velhavende og velanset 
familie. Hun blev født ind i Romerrigets religion, men som ung pige lod hun 
sig døbe og blev dermed optaget i kristendommen. På den tid var det farligt, 
fordi de kristne ikke ville ofre til kejseren. Det betød, at de måtte leve i skjul og 
derfor skulle de kunne stole helt og fuldkomment på de mennesker, de omgav 
sig med. Lucia var en af dem, der hjalp disse kristne. Hun kom med mad til de 
trængende, og for at kunne se, havde hun en krans med lys om hovedet. Nu 
begynder det at ligne noget, vi kender fra den moderne juletradition. Lucia var 
blevet lovet væk til ægteskab, men afviste giftermålet. Det fik den konsekvens, 
at hun blev meldt til myndighederne, som torturerede hende og dømte hende 
til døden. Den 13. december 304 dør Lucia, da dommeren stikker sit sværd i 
hende. 
 
Tilbage i 1700-tallet var Lussenatten - Lucianatten - den længste nat, og da 
vågnede svenskerne ved at gårdens unge pige stod med lys og mad ved sengen 
efter den lange, mørke nat. Det er netop denne i tradition selve Lucia sangen 
tager sit udgangspunkt i. Sangen nedstammer oprindeligt fra den sicilianske 
folkesang om netop Lucia.  
 

 



 

 

 

 
 
De svenske Luciatraditioner er meget stærke, og her kårer man hvert år en 
Luciabrud for hver by, ja endda en for hele landet. Årets Luciabrud for Sverige 
kommer en tur til Sicilien, hvor den oprindelig Lucia stammer fra. Luciabrød er 
også en stor tradition i Sverige; Det er boller bagt med safran. Brødene bliver 
også brugt i Norge, mens de i Danmark endnu ikke har vundet så stort indpas. 
Faktisk stammer de fra Tyskland, hvor man tilbage i 1600-tallet lavede dem for 
at skræmme djævlen væk med den gule farve fra safran.  
 
Luciadag er meget udbredt heroppe nord på, hvor lyset spiller en stor rolle, 
men der er alligevel forskel på, hvor meget der bliver gjort ud af det. I Sverige 
er det en stor tradition, mens den ikke fylder helt så meget i Danmark og 
Norge. 
 
Således er noget af det, vi kender og forbinder med Luciadag, kendt fra meget 
gammel tid; Lucia, der går med en lyskrans i håret, datoen, og for Sveriges 
vedkommende også det med at bringe mad ud til de trængende. Det har 
altsammen rod i historien. Selve det at gå i optog som vi kender det i dag, er 
dog væsentligt nyere, og startede først i 1920’erne i Sverige og blev siden 
udbredt til Danmark og Norge. Luciadag er altså en blanding af noget gammelt 
og noget nyt, men fælles for det hele er, at det handler om lysets komme. Selve 
navnet Lucia betyder da også lys (af latinsk lux), og sådan er det hele altså 
forbundet.  
 

 
 

 


