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TRADISJONER
I denne spørrelisten tar vi for oss et emne som vi håper mange vil skrive om. Vi tror de
fleste har gjort seg tanker om hva tradisjon er og hva det betyr for mennesker i dag.
Skulle du være av den oppfatning at tradisjoner er avleggs og uten betydning vil vi
svært gjerne vite det også!
Som vanlig er vi interessert i fotografier. Send inn bilder dersom du mener de godt
illustrerer det du skriver om. Det tar fremdeles litt tid med returen, men vi passer godt
på bildene vi får til låns!
Leg gjennom hele listen før du begynner å skrive.
***

Fortell utførlig hva begrepet ’tradisjon’ betyr for deg. Tror du at dine foreldre og dine barn
legger det samme i ordet som du?
Om du har flyttet fra det sted hvor du er oppvokst – har du beholdt din dialekt? Hvorfor?
Er du eller har du vært medlem i foreninger som legger vekt på tradisjonen som for eksempel
historielag, museumsforening eller leikarring? Hvorfor? Har du lært deg noen tradisjonelle
håndverk som rosemaling eller toving?
Bruker man eller har man i din slekt brukt oppkalling, dvs. at visse fornavn går igjen? Fortell
om mønsteret og hva du syns om det.
Fins det ”familiemyter” i din slekt, dvs. fortellinger som jevnlig blir fortalt om representanter
for eldre generasjoner som utmerket seg på en eller annen måte? Fortell utførlig om disse.
Er/var det noen i slekten som var spesielt opptatt av å formidle slik familietradisjon?
Har du i barndommen lært sanger, eventyr, aftenbønn og lignende av noen i hjemmet? Hvilke;
av hvem? Samlet familien seg til arbeid eller lesing om kvelden? Lærte du også slik muntlig
tradisjon fra tilfeldige besøkere eller av folk i bygden? Fortell utførlig om disse og hva du
lærte.

Fins det i ditt hjem nedarvede gjenstander som møbler, foto, smykker eller bibel som i særlig
grad representerer slektens gang? Hvem skal arve disse gjenstandene etter deg? Fortell om de
minnene som er knyttet til dem.
Har du valgt samme yrke som slekten har hatt i generasjoner? Føltes det om et press?
Bruker du ”tradisjonelle” eller lokale matretter? Når? Hvorfra kom inspirasjonen?
Fortell utførlig om de elementene som din julefeiring er satt sammen av. Er de ”arvet” eller
nytilskudd fra for eksempel TV eller barnehagen? Har skikkene føltes ”nødvendige” for at det
”skulle bli jul”? Eller føles juletradisjonene kanskje som en tvangstrøye? Hvilke viktige trekk
i julefeiringen i din barndom er borte? Hvorfor? Eller har de gamle skikkene blitt tatt opp når
du fikk barn/barnebarn? Har verdenskrigen ført med seg noen bestående endring i juleskikken? Hvem holder mest på juleskikken i familien? Har dine barn brutt med tradisjonen?
Kunne du tenke deg å feire jul i Syden?
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