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I Isofs arkivsamlingar finns tiotusentals berättelser om hur lucia firats 

i Sverige genom tiderna. Berättelserna är resultatet av över hundra 

års arbete med att dokumentera årets högtider. Samlingarna 

erbjuder forskare och allmänheten en unik möjlighet att undersöka 

och ta del av traditionerna och deras förändring, från 1800-talets 

allmogesamhälle fram till idag. 

Tack vare tidigare dokumentationer är det möjligt att undersöka hur 

årets högtider firats under olika typer av kriser, men också hur de 

förändrats under dessa ovanliga tider, till exempel under första och 

andra världskriget. Nu vill vi som ett led i detta långsiktiga arbete 

även dokumentera årets luciafirande. Insamlingen är ett led i vårt 

arbete att för framtiden dokumentera livet i Sverige under 2020, ett 

år som i mångt och mycket präglats av den pågående pandemin. 

 

Lucia 

Har du deltagit i, varit med och planerat eller sett ett luciatåg i år? På 

förskolan, skolan, arbetsplatsen, i hemmet, på teve eller via internet? 

Hur många och vilka deltog? Lucia, tärnor, stjärngossar eller andra 

deltagare? Vilka sånger? Åt eller drack ni något särskilt i anslutning till 

luciatåget? Berätta gärna så utförligt som möjligt om luciatåget – när 

det ägde rum, hur det gick till, vilka som deltog och också om, och i så 

fall hur, det har påverkats av pandemin! 

Andra former av luciafirande 

Uppmärksammade du lucia på något annat sätt? Festlighet eller 

sammankomst? Luciakaffe eller glögg? Några luciaförberedelser? 

Skiljer sig luciafirandet i år från hur det brukar gå till? Berätta!  



Välkommen med din berättelse! Alla svar kommer att bli en 

del av institutets samlingar. Ange namn och adress (frivilligt), 

födelseår, kön, födelseort och bostadsort samt vad som 

är/har varit din huvudsakliga sysselsättning/yrke.  

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du 

gärna skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och 

uppge fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om 

du inte vill skänka oss dina bilder kan vi skanna och sedan 

återsända dem. Ange om dina bilder får användas i 

publikationer eller på internet.  

 

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 

Skicka ditt svar portofritt till: 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10 Göteborg 
Märk kuvertet ”Frågelistsvar”. 
Du kan även e-posta ditt svar till goteborg@isof.se 
 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet 

som bland annat har till uppgift att samla, undersöka och 

förmedla kunskap om immateriella kulturarv som folkminnen, 

dialekter och namn. Upprop, frågelistor och webbfrågelistor 

är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår 

tids vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika 

åldrar och med olika bakgrund att dela med sig av sina 

erfarenheter, tankar och minnen. 
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