
 

 

 

 
Historien bag Luciatraditionen fortæller, at Lucia var en ung                             

kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien. I stedet                      

for at tro på den romerske religion, var Lucia kristen, og det var                     

ikke helt ufarligt dengang.  

Romerne så nemlig kristendommen som en fjende af Romerriget,                   

og det var derfor forbudt at være kristen. Blev man som                         kristen 

angivet til myndighederne, risikerede man at blive                                

tortureret og henrettet.  

Hjalp de fattige og syge 

Derfor søgte kristne tilflugt i byens katakomber, hvor de i skjul kunne leve som 

kristne. Lucia ville hjælpe sine medmennesker, og sneg sig derfor ud i natten for 

at dele mad ud til de fattige. For at kunne se i mørket, og for samtidig at have 

sine hænder fri til at hjælpe, bar hun en krans med lys i på hovedet.  

Da Lucias egen mor senere på mirakuløs vis blev rask efter at have været 

dødeligt syg, lovede Lucia at vie sit liv til Kristus. Lucia afviste derfor at gifte sig 

med den mand, som hendes familie, efter datidens skik, havde lovet hende væk 

til.  

Straffet for sin tro 

Det faldt ikke i god jord hos den romerske bejler, som hævnede sig ved at angive 

Lucia til myndighederne. Lucia blev arresteret, men hver gang Lucia skulle 

modtage sin straf fra sin tro, blev hun ved guddommelig indgriben beskyttet. 

Kejseren sendte eksempelvis Lucia til et bordel som straf, men da en oksekærre 

skulle køre hende til bordellet, kunne okserne ikke flytte sig ud af stedet.  

Kåret til helgen 

Bagefter forsøgte kejseren at brænde Lucia på bålet, men 

her ville ilden ikke fænge. En anden legende fortæller, at 

heller ikke olie ville brænde Lucia. Lucia henrettes til sidst, 

ved at bødlen stak hende med sit sværd. Lucia dør den 13. 

december år 304, som bliver datoen for fejringen af hende.  

Hun blev straks set som martyr og kåret til helgen af den 

katolske kirke.  
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I hvilken by boede 

Lucia?  
 

 
Bethlehem 

 
Syrakus 

 

 
Rom 

Hvad var det 
forbudt at være i 

Romerriget?  

 
Kristen 

 
Syg 

 
 

 
Sur 

Hvor søgte de 
kristne tilflugt 

henne? 
 

 
I staldene 

 
I katakomber 

 
I huler 

Hvorfor bar Lucia 
en krans med lys 

på hovedet? 
 

 
Fordi det så smart 

ud. 

For at have sine 
hænder fri, og for 

at kunne se i 
mørket. 

Fordi hendes 
lommelygte var 

blevet væk. 

Hvorfor blev Lucias 
romerske bejler 
vred på hende?  

 

Fordi Lucia var 
forelsket i en 
anden mand. 

Fordi Lucia havde 
lavet en 

forbrydelse og 
skulle i fængsel. 

 
Fordi Lucia viede 
sit liv til Kristus. 

 
Hvad gjorde 

hendes romerske 
bejler, da de ikke 

skulle giftes? 

 
Angav Lucia til 

myndighederne. 

 
Slog Lucia. 

 
Låste Lucia ude fra 

deres hjem. 

 
Hvordan døde 

Lucia? 
 

 
Hun blev hængt. 

 
Hun blev stukket 

med et sværd. 

Hun kom I 
fængsel, og døde 

der af sult. 

 
Hvilken dag hylder 

vi Lucia? 
 

 
Den. 12. december  

 
2. søndag i advent 

 
Den 13. december 

Farv feltet med det rigtige svar rødt.  
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