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Våra svenska traditioner - i ord och bild - på TYSKA

Visste du att vi aprilskämtat sedan 1600-talet? Varför heter det
skärtorsdag? Varför dansar vi kring ett blomsterprytt kors på

midsommarafton?

Vi tar många av våra traditioner för givna, utan att reflektera över
hur de tillkommit. I den här boken berättar vår folkkära
kulturhistoriker Jan-Öjvind Swahn om årets alla högtider.

Vi guidas genom årets festligheter, gamla som nya. En del är "typiskt
svenskt", som Lucia- och midsommarfirandet och vårt kalasande på
semlor, kräftor och surströmming. Andra tradi tioner delar vi med
andra - men med vår egen utformning. Där kan läsare med olika
bakgrund känna igen sig. Julen och påsken får naturligtvis stort

utrymme. I boken finns även de nysvenska traditionerna.

Här finns flera RECEPT på klassiska maträtter som hör samman med
våra traditioner.

Boken är fylld med intressant och roande historiska och nutida fakta



och anekdoter. Den är rikt illustrerad med 100-tals bilder och foton.

Jan-Öjvind Swahn är en av våra främsta auk toriteter inom
kulturhistoria! Han kan konsten att skriva på ett lärorikt och

underhållande sätt.

Wussten Sie, dass
die Schweden Lucia nicht ohne Pfefferkuchen und Safranbrötchen

feiern können?

dass schwedische Kinder sich als alte Osterweiber verkleiden und zu
Ostern um Kleingeld betteln gehen?

Lucia - Mittsommer - Nationaltag - Ostern - Waffeltag

und die übrigen schwedischen traditionellen Feste des Jahres. Hier
wird natürlich auch vom Weihnachtsfest erzählt mit Bildern von Carl

Larsson. Der Verfasser schreibt lehrreich, persönlich und
unterhaltsam von typischen schwedischen Bräuchen - davon manche
urschwedisch - und von solchen Traditionen, die die Schweden mit

anderen teilen - denen sie jedoch eine eigene schwedische
Ausformung gegeben haben.

Reich illustriert mit Bildern und Fotografien der schönen
schwedischen Natur.

Auch mit Rezepten klassischer schwedischer Gerichte.

Der Autor Jan-Öjvind Swahn ist eine der bekanntesten Autoritäten
der Kulturgeschichte und Professor Emeritus der Volkskunde.
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