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i hela den här antologin ställs i det här sista bidraget, nämligen: Vems förr får leva
kvar som kollektiva minnen? 

Sammantaget ger boken Sommarliv, med sina välskrivna texter kompletterade med
ett relativt rikt bildmaterial, en intressant och lärorik läsning. Läsaren får ta del av
människors berättelser och reflektioner kring vad som kan sysselsätta våra tankar un-
der den betydande del av året då Norden omsveps av mörker. Sommarliv i dess olika
gestaltningar är en väsentlig del av vår tillvaro, våra planer och våra drömmar, och be-
rättar därmed en del om hur vi människor ser på och vill leva våra liv. En landkrabba
som recensenten får lära sig något om båtlivets tjusning, och som ägare till en stuga
mellan skogen och byn känna igen sig när det gäller stuglivets fröjder och besvär. 

Katarina Ek-Nilsson

Håkan Strömberg, Lucia. Den svenskaste av alla traditioner. Stockholm 2017. ISBN
978-91-7331-843-3. 

I mina händer håller jag en vacker bok om Lucia som pryds av Palma il Giovanes
venetianska målning »Santa Lucia» från 1620. Boken behandlar den tradition som
kanske mer än andra debatteras årligen i Sverige och består av åtta kapitel, samt en
inledning och en avslutning där författaren listat och svarat på »tolv populära påstå-
enden om lucia». I princip består boken av två delar, där den första sammanfattar ti-
digare forskning om äldre luciatraditioner och den senare undersöker luciatraditio-
nen i stadsmiljö under 1900-talet fram till modern tid. I sin helhet ger boken en fin
överblick och insyn i senare tiders debatter kring Lucia och beskriver hur de mång-
skiftande luciatraditionerna sett ut i Sverige. 

Inledningsvis citeras en (numera borttagen) text från Historiska museets hemsida
som avser att ringa in vem Lucia var: »Vårt Luciafirande grundar sig på ett helgon, Lu-
cia, en helig jungfru som på 200-talet levde i Syracusa på Sicilien» (citerat på s. 10). 

Strömberg menar att citatet visar att textförfattaren tycks påstå att Lucia faktiskt
existerat och att hon varit en jungfru. Jag håller med Strömberg om att det är något
djärvt formulerat, eftersom det framställs som fakta. Med en sådan ansats förväntar
sig en läsare en skarp akribi. Det blir emellertid oklart då Strömberg själv inkonse-
kvent använder sig av termer som saga, sägen, legend och myt i boken. Ett avsnitt
som klargjorde skillnader mellan dessa genrer och andra former av berättande vore
önskvärt. Det blir också problematiskt när äldre forskare stundtals klumpas samman
under en tillskriven ideologi eller uppfattning. Ett exempel är följande påstående:
»1800-talets folklivsforskare tyckte över huvud taget inte om gamla katolska seder»
(s. 55). 

En läsare frågar sig om det gäller alla folklivsforskare som var verksamma under
1800-talet, vilka de i så fall var, och kanske viktigast – varför? Strömberg skriver ge-
nerellt något raljerande om äldre forskning och dåtidens ansatser att spåra äldre tra-
ditioner ur det yngre folkminnesamaterialet. En önskad vinkel vore en fördjupad dis-
kussion av den kritiserade forskningen och om dess förutsättningar och ändamål. Jfr
följande passus (s. 55):

I jakten på en gemensam svensk kultur, gick de istället längre tillbaka i tiden och letade
efter kvarlevande hedniska ritualer. Den förkristna hedendomen kändes äktsvensk, och
överlevande hedniska traditioner var ett bevis för hur djupa rötter det svenska hade. Dröm-
men om ett uråldrigt Svea rike kunde gärna få utvecklas till en bild av att det funnits en
gemensam förkristen svensk kultur. 
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Problemet med citatet ovan är vilka som döljer sig bakom »de», eftersom inga fors-
kare nämns i sammanhanget. De som förmodligen åsyftas är Edvard Hammarstedt
med artikeln »Lussi» (1900) och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius med Wärend och
Wirdarne (1863–68). Den senare lyfts till och med fram som själva »höjdpunkten»
för en kritiserad uppfattning av det förflutna och ett sökande efter en gemensam kul-
tur. Förvisso innehåller Hyltén-Cavallius verk något väl tillspetsade mytologiska
spekulationer (åtminstone sett från dagens forskningsläge). Men dess huvudsyfte var
inte att finna ett uråldrigt Svea rike, utan var i första hand lokalpatriotiskt, d.v.s. att
lyfta fram hembygdens historia och därmed passa in den i äldre fornnordisk kultur
och historieskrivning, vilket inte är samma sak. Strömberg menar vidare att de na-
tionalistiskt sinnade 1800-talsforskarna använde sig av Snorre Sturlusons skrifter
som ett raster, eller som en struktur för att fästa fragment ur det yngre folkminnes-
materialet på. Där håller jag delvis med författaren, om även fornnordisk diktning
(inte minst edda- och skaldedikter) och komparativa religionsstudier samt etnogra-
fiskt material räknas med. Argumentationen blir något avig när Strömberg skriver:
»Det är i de skrifterna vi till exempel hittar de flesta historierna om asagudarna Oden,
Tor och Freja» (s. 56). 

Historiska museet kritiserades för bristande exakthet i bokens inledning. Det
känns inte trovärdigt när författaren själv gör sig skyldig till liknande misstag. Här
kunde det även varit på sin plats att nämna de skrifter som vanligen tillskrivs Snorre,
d.v.s. Den prosaiska Eddan och Heimskringla. Strömberg menar att den största
svagheten för teorin om en »överlevande hedendom» är dess grundidé – att det har
funnits en gemensam förkristen kosmologi. För en sådan kosmologi, måste det, an-
ser Strömberg, finnas något som håller ihop den:

Vi talar trots allt om tider då det varken fanns någon gemensam statsledning eller byråkrati,
något gemensamt skolväsen, något känt prästerskap, några gemensamma lagar, någon he-
lig skrift eller ens särskilt bra kommunikationer. Det fanns med andra ord rejält dåliga för-
utsättningar för en gemensam religion eller gemensam kultur (s. 57). 

Det rör sig om en kristocentrisk attityd som dessutom tyder på en bristande inblick i
forskning om vikingatiden överlag, där kult och kultfunktionärer, lagar, kommuni-
kationer och gemensamma fornnordiska religiösa drag (men också olikheter och re-
gionala variationer) behandlats utförligt. Tillämpar vi kriterier liknande de som
Strömberg listat ovan på andra grupper globalt, exempelvis på muntliga kulturer el-
ler ursprungsbefolkningar, blir de föreslagna förutsättningarna för religion och kul-
tur väldigt oroväckande. Frågan om vad som avses med religion eller kultur besvaras
inte med en vag och avfärdande slutledning. 

Bokens huvudsakliga fokus är trots allt inte att diskutera denna komplicerade fråga.
Dess syfte är att beskriva och ge en förklaring till senare tiders luciatraditioner. Innan
bokens förtjänster lyfts fram vill jag dock nämna en sista detalj från första delen av
boken som jag anser är bekymmersam. Strömberg understryker att det finns många
och ibland motsägelsefulla traditioner om Lucia. Det är självfallet naturligt för folkliga
traditioner överlag, inte minst över tid och rum. Han beskriver och visar också varia-
tioner på ett överskådligt sätt. Bekymret är när folkliga traditioner beskrivs i närmast
svepande ordalag, där enstaka belägg i värsta fall beskrivs som allmän tro, eller där an-
taganden beskrivs som fakta. Jag citerar ett sådant tillfälle (s. 41): 

Att en föreställning från judisk medeltid, som går på tvärs mot vanliga kristna uppfattning-
ar, lyckats bli allmän folktro i norra Sverige i början av 1900-talet är en smula märkligt men
handlar som sagt förmodligen mest om namnet. 

Det namn som åsyftas är Lilith och namnlikheten med Lussi och Lucia. Referensen
som ges leder till en artikel i Nationalencyklopedin som sägs beskriva att Lilith rö-
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vade bort barn. Nu står emellertid inte det i artikeln. Den beskriver kortfattat och
övergripande Lilith, utan att närmare gå in på svenska förhållanden. I samband
med detta har Strömberg för första och enda gången refererat till folkminnesarkiv,
till tre uppteckningar i Nordiska museets samlingar. Dessvärre citeras de inte, vil-
ket hade varit önskvärt. Här hade också det brev från Levi Johansson till Edvard
Hammarstedt (1 januari 1908) som de facto nämner namnet Lilith i samband med
Lucia varit av intresse för argumentationen (brevet citeras av Ek-Nilsson 2008 s.
60 f.). Forskare som varit inne på samma spår nämns inte, vilket i sammanhanget
är anmärkningsvärt. Oavsett vad man tycker om tesen – för något annat än en tes
är det inte – behöver den fördjupas och motiveras. Det går inte att beskriva något
som »allmän folktro i norra Sverige» utan att flera belägg anförs från alla de land-
skap som räknas in i »norra Sverige» och att en noggrann undersökning styrker
detta. I annat fall kan en liknande argumentation användas för att förfäkta att det
var »allmän folktro» när något eller några belägg påträffas i arkiven. Jag har has-
tigt sammanställt ett par exempel från olika delar av landet som visar hur lätt det
är att finna variation och vilseledas av uppteckningarna: Lucia var en dålig män-
niska (IFGH 3573), Lucia var en skön jungfru som inte kunde dö (IFGH 4383),
Lucia var en jungfru som räddade landet när det var krig (IFGH 4503), Lucia var
en nunna som brändes på bål (IFGH 4515), Lucia kom med ett skepp och delade
ut mat (IFGH 5460), Lucia var ett hedniskt fruntimmer (IFGH 5511), Lucia var ett
styggt fruntimmer och ett fyllesvin (IFGH 5623), Lucia var en mörk makt (IFGH
5842), Lucia var en ogudaktig människa (IFGH 1291), Lucia var en gudfruktig
kvinna (IFGH 1286), Lucia var en skön gudinna (IFGH 1360), Lucia var en spå-
kvinna (IFGH 1920), Lucia var en drottning som kokades i en kopparkittel (IFGH
2468), Lucia var en änkefru som skrivit sig åt Satan (IFGH 2572), Lucia blev mör-
dad för att hon ville åt den lutherska läran (IFGH 3136), Lucia var en avgud (IFGH
3226), Lucia var kristen och kom västerifrån och hon delade ut gåvor (IFGH
3211), Lucia var en ond ande (IFGH 3252), Lucia var en kristen mö som Nero ville
äkta, men hon nekade och fick en lussebulle innan hon avrättades (IFGH 3279),
namnet Lucia härleder sig av evangelisten Lukas (ULMA 1756:1), Lucia är en
trollkäring (ULMA 8525), Lucia var en välgörande kvinna (ULMA 2566:7), Lucia
var ett helgon och snäll människa (ULMA 4777). Vidgar vi sökningen till att gälla
varianter av namnet finns det alternativ där det talas om ett manligt väsen: Lusse,
han rider på svartsuggan och har huggormar till tömmar (ULMA 30706), Lusse
ligger och vrider sig och skakar kedjor och väntar på att komma loss (ULMA
23795), Loppepär kör varje lussedag omkring med ett lass loppor och stjälper av
lasset (ULMA 245:3), Lussegubben stannar kvarnhjulen under lussenatten
(ULMA 2219:1), Lussegubben bor i kvarndammen (ULMA 2219:3). 

Inget av dessa exempel på vem Lucia ansågs vara diskuteras egentligen i boken,
med undantag från att Lucia bedömdes vara en mörk makt eller en skön gudinna.
Min uppfattning är att det hade varit lämpligt om Strömberg hade fördjupat sig i de
tusentals folkminnesuppteckningar om Lucia och luciatraditioner som faktiskt finns
i våra folkminnesarkiv. Inte minst hade det varit givande om han vänt sig till Dia-
lekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, där det finns ett rikligt material om
just västsvenska traditioner. Svaret – eller snarare svaren – på vem Lucia föreställdes
vara i det gamla allmogesamhället förblir olöst. Han hade även med fördel kunnat
konsultera Atlas över svensk folkkultur 2 (1976) där en karta (del 1) och en text (del
2) skriven av Åke Campbell och Åsa Nyman ger en god översikt över luciatraditio-
nen samt tro och sed knuten till denna (vilken bygger på arkivmaterial). Den bild
som framträder är att det knappast fanns en föreställning om Lucia, utan att det rörde
sig om många och motstridiga uppgifter. 
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Om första delen av boken till stor del bygger på sammandrag av och åsikter om
äldre tiders forskning är andra delen desto mer självständig. Utgångspunkten är
här det moderna firandets födelse, vilken skedde i Stockholm mot slutet av
1920-talet. Strömberg beskriver också att det inleddes tidigare – på allvar från and-
ra hälften av 1800-talet – i och med att firandet spreds från Västsverige ut över lan-
det i överklassmiljöer och till universiteten och deras studentnationer. Störst ge-
nombrott fick det av en konservativ tidning. Tidningen Stockholms Dagblad upp-
muntrade den 8 december 1927 till ett luciafirande och offentliga karnevalståg.
Redan följande år utlyste samma tidning en skönhetstävling där den ideala lucian
skulle koras av en tävlingsjury. Strömberg beskriver 1920-talets Stockholm som
männens och penningväldets värld. Kritiskt granskas föreställningen om att Lucia
skulle vara ett »symbolum för det kärnsvenskt ljusa och solblonda» (citerat på s.
108). Strömberg för citatet till idéer som hörde hemma i dåtidens rasbiologi. Även
sådant som förknippas med luciatågen undersöks och Strömberg visar förtjänst-
fullt att det som i debatten uttrycks som »tradition» eller »av hävd» i regel inte är
särskilt gammalt, eller att det ibland är direkt felaktigt. Exempelvis lyfts följande
figurer från luciatågen fram: de idag bortglömda bagarna (som kunde vara kvin-
nor), den antisemitiske Judas med pungen, eller att Lucia redan tidigt kunde vara
en man, samt att tomtarna fanns med på sina håll redan under början av 1900-talet.
Debatten om Lucia och luciafirandet tas upp med exempel från nyhetstidningar,
serietidningar, inlägg på internetforum, uttalanden från Svenska kyrkan och från
skolor. Överlag är debatten, menar Strömberg, genomsyrad av rasism och sexism.
Strömberg menar att den debatt och det intresse som luciafirandet tilldrar sig tyder
på att många tycks uppfatta lucia som »den svenskaste av alla traditioner». Den har
inte något gemensamt med det italienska helgonet annat än namnet. Mitt intryck
av bokens andra del är att fler källor åberopas och att författaren står på säkrare
fötter. Kopplingen mellan skönhetstävlingarna och rasbiologin är intressant och
välgrundad. 

Boken avslutas med »tolv populära påståenden om Lucia» (s. 186–199) från:
Historiska museets hemsida, en rektor på Duvedskolan i Åre citerad genom tid-
ningen Metro, serietidningen Bamse, nätforumet Fragbite, Åsa Karsins barnbok
Önskelistan från 2010, nätforumet Avpixlat, nätupplagan av Fria Tider 12/9 2012,
Skansens hemsida, Svenska kyrkans hemsida och tre påståenden från ett press-
meddelande från Alvikenskolan 2013. Strömberg tycks med andra ord ha gjort ett
urval av sådant som han själv upplever som »populära påståenden» och svarar där-
efter på dem i tur och ordning. Min undran är om inte boken skrevs i omvänd ord-
ning i syfte att svara på just dessa påståenden? Trots att urvalet borde ha motiveras
ger det önskad effekt. Det visar hur många föreställningar och vanföreställningar
det finns och har funnits om vad Lucia och luciafirande är och hur dessa i sin tur
motiveras. 

När det gäller äldre tider har Strömberg summerat ett par utvalda forskares idéer
om vem Lucia var och kortfattat skildrat tro och sed knuten till lucia i bondesam-
hället. För att nå ny kunskap om äldre tiders luciafirande och föreställningar om
den sägenomspunna gestalten Lucia (med olika namn och stavningar) krävs att en
forskare metodiskt går igenom de uppteckningar som finns i våra folkminnesarkiv.
Den som intresserar sig för det moderna luciafirandets födelse och debatten kring
firandet kan med fördel läsa Strömbergs bok. Det är i ett sådant sammanhang
Strömbergs bok uppvisar sin största styrka, där den framhåller hur föränderliga
och politiskt laddade firandet av och symboliken kring Lucia har varit och fortfa-
rande är i Sverige. 

Tommy Kuusela
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