
 

 

 

Emma Johansson blev Sveriges Lucia 2008 

Vid midnatt stängdes telefonslussen och det blev klart att 23-åriga Emma Johansson 
från Örkelljunga blir Sveriges Lucia 2008. Därmed kommer kröningen den 6 december 
att äga rum i Örkelljunga, Emma Johanssons hemstad. 

”Att vi genomför kröningen i Emmas hemstad visar att detta verkligen är hela Sveriges 
Lucia.” säger Yvonne Tenninge, projektledare för Sveriges Lucia 2008.    

”Wow, det är en stor ära att bli Sveriges Lucia. Samarbetet med Röda Korset har lärt mig 
mycket och jag har verkligen växt som människa på många plan. Mitt engagemang för Röda 
Korset kommer därför att fortsätta i framtiden. Jag vill tacka Röda Korset för den tid och 
engagemang de gett mig.”, säger Emma.    

Emma är född och uppvuxen på en gård i Örkelljunga, Skåne. Hon är 23 år och bor och 
studerar till agronom på Sveriges Lantbruksuniversitet. Sången har alltid varit en viktig del i 
hennes liv. Emma har som luciakandidat arbetat för Röda Korset och därmed bidragit till 
deras arbete att hjälpa unga tjejer. Röda Korset, är en organisation som ligger Emma 
speciellt varmt om hjärtat. På Emmas blogg har man hela perioden kunnat följa hennes 
arbete som kandidat till Sveriges Lucia, http://www.sverigeslucia.se/emmaj.    

Kröningen av Emma Johansson, Sveriges Lucia 2008 kommer att äga rum på Terassen i 
Örkelljunga Centrum, lördag 6 december, kl 13.00.    

”Nu hoppas jag givetvis att vänner, bekanta och alla där hemma sluter upp vid kröningen på 
lördag. Jag kan knappt tro att det blir kröning av Sveriges Lucia i Örkelljunga.”, avslutar 
Emma.    

Den 13 december firas Sveriges Lucia 2008 på Skansen och i Kungsträdgården i Stockholm. 
Sveriges Lucia färdas från Skansen i kortege via Strandvägen, Kungsgatan och Sergels torg 
till det officiella luciafirandet i Kungsträdgåden kl. 17.00-18.00. Under luciafirandet i 
Kungsträdgården kommer bland annat Elin Klinga och Marcus Birro att medverka. Renata 
Chlumska kommer att hedra lucian med ett årets luciasmycke, framtaget av Michaela de la 
Cour. Sång och musik från bland annat Sandra Dahlberg, Kulturama Musikdramatiska 
Grundskola och naturligtvis Sveriges Lucia.    

Genom Sveriges Lucia 2008 samverkar för första gången sju av Sveriges viktigaste 
hjälporganisationer i syfte att stödja unga tjejer. Luciakandidaterna är utvalda för sitt intresse 
och engagemang, och varje kandidat representerar varsin hjälporganisation.    

För mer information om projektet samt samt för att komma i kontakt med Sveriges Lucia 
2008, Emma Johansson, vänligen kontakta:   Yvonne Tenninge  Projektledare, Sveriges 
Lucia  08-679 44 40  yvonne@sverigeslucia.se    

För bilder på Emma Johansson, Sveriges Lucia 2008:  www.sverigeslucia.se/press 

Bakom Sveriges Lucia 2008 står Året Runt och Swedish Traditional Events.    

Året Runt - en av Sveriges största tidningar som varje vecka läses av över 400 000 personer. 
En tidning fylld med glädje och inspiration och massor av goda tips.   

Swedish Traditional Events arbetar med att bevara det svenska kulturarvet genom att 
erbjuda levande traditionsupplevelser. 


