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Kirke-
året

Den hellige Lucia
har helgendag den 13. 
december.  Hun skal have 
levet i det 3. årh. under Kejser 
Diocletians forfølgelser af de 
kristne i Syrakus.
Legenden fortæller, at Lucias 
mor led af en mavesygdom. 
Sammen  tog de til den hellige 
Agathe af Cathanias grav. 
Agathe viste sig for dem og 
helbredte moren. Hun fortalte 
desuden Lucia, at hun ville 
blive martyr. Lucia gav alle sine 
ejendele til de fattige. Det blev 

hendes forlovede 
så vred over at 
han angav hende. 
Myndighederne 
besluttede, at hun 
skulle anbringes i et 
bordel. Men da man 
kom for at slæbe 
hende afsted, stod 
hun så fast at end 
ikke adskillige okser 
kunne rokke hende 
af stedet.
Det fortælles, at hun 
river sine smukke 
øjne ud, så ingen 
mand skal forelske 
sig i dem. Derfor 
kan hun også ses 
afbildet med sine øje 
på en plade eller i en 
lille skål, og opfattes 

desuden som særlig helgen for 
de blinde.  
Et forsøg på at brænde Lucia 
slog også fejl, og til sidst jog 
man et sværd gennem hendes 
hals, hvorefter hun døde. 

En skandinavisk tradition
Lucienat var årets længste, indtil Danmark og Sverige gik over til den 
gregorianske kalender i 1700-tallet. Før den tid faldt solhverv den 13. 
december. I Sverige er traditionen at børnene i huset står tidligt op, 
går med lys, og kommer med friskbagt luciabrød til forældrene.
Traditionen kom til Danmark i slutningen af 2. verdenskrig - og er ikke 
så meget en tradition i familien som i institutionerne. 

Lucia
...takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
vil solopgangen fra det høje besøge os
for at lyse for dem, der sidder i mørke..
Zacharias’ lovsang, Luk. 2.

Midt i den mørke nat

Lysene brænder.

Du bærer lyset frem

I vore hænder.

Nu skal det stråle ud

Og mørket sprede,

det bringer bud fra Gud:

alt er nu rede.

Budskab vi bringer med,

Budskab om julefred.

Santa Lucia, Santa Lucia.

Nu brydes mørkets magt,

Natten må vige;

Som det var forudsagt,

Kommer Guds rige.

Lyset kom til os ned,

Søgte og fandt os,

Vi så hans herlighed,

Stå midt iblandt os.

Budskab vi bringer med,

Budskab om julefred.

Santa Lucia, Santa Lucia.

Holger Lissner


