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Lucia under barn- och ungdomsåren 

Firades lucia i din familj? Berätta om hur du minns det.  

 

Deltog du som barn eller ungdom i ett luciatåg? Berätta om ett luciatåg du minns; hur 

arrangerades tåget, var, i vilken lokal och av vem? Hur kom det sig att du deltog; såg du fram 

emot det, var det bara något alla gjorde eller kände du dig rent av tvingad? Bjöds det på 

något särskilt? Minns du vilka sånger som framfördes? Framfördes annat än sång såsom 

dikter, högläsning eller liknande? Upplevde du luciafirandet som lekfullt eller tillrättalagt? 

Vem valdes till lucia? Kunde det finnas fler lucior? Vilka figurer förekom i tåget utöver lucia? 

Blandades manligt och kvinnligt i tågen och var det fritt fram att välja vilken ”figur” man 

uppträdde som? Beskriv gärna detaljer i klädsel och rekvisita. 

 

Har du deltagit i en lussevaka? Anordnades speciella arrangemang såsom bjudningar eller 

danser under lucia och hur kunde det så fall gå till? 

 

Lucia i vuxen ålder 

Hur ser du på lucia i vuxen ålder, vad tycker du om luciatraditionen och varför? Har du som 

vuxen deltagit i ett luciatåg och om så i vilket sammanhang? Har du varit engagerad som 

förälder eller varit publik i annat sammanhang? Berätta om något tillfälle som du minns. 

Följer du luciafirandet i TV eller radio? Tycker du att traditionen har förändrats sedan du själv 

var barn? Tycker du att det är viktigt att bevara luciatraditionen och i så fall varför/varför inte? 

 

Fotodokumentation 

Folklivsarkivet vill gärna ta del av dokumentation kring luciafirande såväl film som fotografier, 

färg- eller svartvitt, gammalt såväl som nytt.  Digitaliserade fotografier kan skickas till e-post: 

expedition@folklivsarkivet.lu.se. Glöm inte att beskriva bilden och ange om möjligt fotograf 

och år.  

                  Vänd 
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Det går även bra att posta fotografier till arkivet. Vi hjälper till att digitalisera pappersoriginal, 

negativ eller diabilder och returnerar originalen enligt önskemål. Önskar du porto för att posta 

bilderna, kontakta Folklivsarkivet. Inskickade fotografier förvaras i Folklivsarkivets offentliga 

samlingar och kan komma att publiceras i tryck och på Internet under beaktande av 

upphovsrätten. Hör av er om ni har frågor gällande bildernas användning. Adressen för att 

posta material är: Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Box 117, 221 00 Lund. 

 

Var och en av frågorna i frågelistan behöver inte besvaras. Ta stöd av frågorna om du 

behöver hjälp på vägen att minnas och berätta kring ämnet med egna ord.  

 

Svaren kan som vanligt skickas till expedition@folklivsarkivet.lu.se  med det medföljande 

svarskuvertet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Fotograf: Martin Svensson, Folklivsarkivets bildsamling 
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