


Advent 
ADVENT 

Första advent är alltid den första söndagen i december. Det är inte alltid så att 

julafton infaller den fjärde söndagen, men det brukar inte fela många dagar. 

Advent betyder ankomst och det kommer från att det är Jesusbarnets ankomst vi 

väntar på. 

Förr var advent den tid då man skulle förbereda sig inför julen och så är det väl 

till viss del även idag. Förr var det mycket som skulle göras, julgrisen skulle 

slaktas och allt bröd bakas. Hela stugan skulle skuras och juleljusen skulle stöpas. 

Man skulle brygga öl, ta in halm för att lägga på golvet och pynta och dekorera 

fint. Idag pyntar och dekorerar vi också en hel del, men den mesta maten och 

drycken köper vi i affären. 

Både adventsljusstaken och stjärnan kommer från Tyskland. En annan sak som vi 

tagit hit från Tyskland är adventskalendern. 1934 såldes den första 

adventskalendern i Sverige av Sveriges Flickors Scoutförbund. 

Eftersom det här uppe i Norden är så kallt och mörkt under advent så känns det 

extra mysigt att tända ljus och lysa upp i hemmen. Sedan någon gång på 1930- 

talet har det blivit populärt att sätta 5- eller 7-armade elektriska ljusstakar i 

fönstren inför julen. 

 



Julskyltning 

JULSKYLTNING 
Ordet skyltning betyder att affärerna visar vad som finns att 
köpa. Just julskyltning började man med i Sverige för ungefär 
150 år sedan. Under många år var första advent också 
skyltsöndagen. Då började affärerna julskyltningen i sina 
fönster 
Affärerna tävlade om vem som hade det bästa skyltfönstret. 
Det var vanligt att hela familjen tog sig in till stan för att titta. 
Numera är det få affärer som väntar till första advent med 
julskyltningen. De börjar tidigare och tidigare för varje år. 

 



Lucia 

LUCIA 
 

Luciatraditionen kommer från Italien och berättelsen om Lucia lyder som följer; 

”Det var en gång en flicka som hette Lucia. Hon bodde i en stad som hette 

Syrakusa på ön Sicilien utanför Italiens kust. Hon var mycket vacker och hon 

trodde på Gud och Jesus. Varje dag bad hon till Gud. 

På den här tiden var det förbjudet att vara kristen i Italien. Kejsaren som bodde i 

Rom hade förbjudit det eftersom man fortfarande skulle tro på de gamla gudarna 

Mars, Venus, Janus och många andra. Därför vågade inte Lucia berätta för någon 

att hon bad till Gud. Bara hennes mor och fästman visste det. 

Lucia hade fått en stor summa pengar av sin mor i hemgift som hon skulle ha då 

hon gifte sig med fästmannen. Men Lucia tyckte att de fattiga i staden behövde 

pengarna bättre så hon gav dem pengarna. Då blev fästmannen arg. Han 

avslöjade Lucias hemlighet och kejsarens soldater kom för att gripa henne. Men 

först kunde de inte nå henne, det var som en osynlig mur runt henne. De beslöt att 

bränna henne på bål, men elden skadade henne inte. Till slut fick en bödel 

(= person som var anställd för att döda människor som fick döden som straff) 

döda henne med svärd.” 
Detta hände den 13 december år 304 och efter sin död blev Lucia helgonförklarad 

– Sankta Lucia. 



Traditionen med luciatåg började i Västergötland och spred sig 
senare ut i landet i början av 1900-talet. Idag är det mer regel än 
undantag att gå lucia överallt i landet. För länge sedan trodde man 
att djävulen, eller Lucifer, som han kallades, var ute och härjade på 
lucianatten. Lucifer kunde förvandla sig till en katt. Våra 
saffransbullar ,med olika former kallas därför lussekatter. 
  

 


