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TRADISJON
Spørreliste til barn og ungdom

Dette brevet kommer fra et arkiv som heter Norsk etnologisk gransking (NEG). Det ble
opprettet i 1946. I begynnelsen var vi knyttet til Norsk Folkemuseum i Oslo. I dag er NEG et
frittstående institutt som får penger fra staten.
Vårt arbeid består i å sende ut lister med spørsmål om forskjellige emner. Listene sender vi til
folk som vi har regelmessig kontakt med rundt om i landet. De fleste av dem som svarer på
spørrelistene våre er voksne mennesker. Vi har ofte ønsket å få kontakt også med unge
mennesker som er glade i å skrive. Dette er første gang vi henvender oss direkte til barn og
ungdom.
Svarene vi får inn blir bevart hos oss. I fremtiden vil de tjene som utgangspunkt når man vil
vite hvordan folk tenkte og handlet i vår tid. Vi får ofte besøk av forskere, lærere, skoleelever,
studenter og avisfolk som vil vite noe om ”gamle dage”. Og husk, det er ikke lenge til vår
egen tid er blitt ”gamle dage”!
Når du skal svare på spørsmålene, så skriv så utførlig og fyldig du kan – ikke bare ja og nei.
Du behøver ikke føle deg bundet av spørsmålene hvis du heller vil skrie en fri fremstilling. Du
kan selv velge om du vil skrive med hånden eller på maskin. Som du ser har vi sendt med ark
og en konvolutt som kan postes direkte, vi betaler porto. Du får en liten sum i posten som takk
for hjelpen.

***

Tradisjon er et ord som kan ha mange betydninger, og det er bare noen få sider ved det vi tar
opp her. Med ordet mener tradisjon man ofte noe som er overført fra foreldre til barn. Det kan
også være noe man selv har funnet på eller begynt med. Tradisjon er noe som gjentar seg, og
som man venter skal gjenta seg.
Les gjennom hele spørrelisen før du begynner å skrive. Og husk på at det er din personlige
mening vi er ute etter. Kanskje du er uenig med oss i måten vi bruker ordet tradisjon på, og
kanskje du mener vi har utelatt viktige sider ved det du forstår med tradisjon? I så fall vil vi
gjerne at du skriver det til oss.

Lykke til!

Julen
Julen er en anledning da de fleste har særskilte tradisjoner som de synes må til ”hvis det skal
bli jul”. Skriv om juletradisjoner i din familie og fortell om skikker som kommer fra dine
besteforeldres hjem, eller kanskje er enda eldre. Du kan skrive om hva du vil av julefeiringen:
pynting, musikk og sang, sammenkomster, mat, klær, osv.
Hva ville du føle hvis spesielle ting manglet?
Hva ville du synes om å feire jul i ”syden”?
Hvem i din familie er mest opptatt av å holde tradisjoner ved like?

Navn
Er du oppkalt etter noen? Fortell! Har det vært vanlig i din familie å gi barn navn etter andre?
Har du venner som er oppkalt etter foreldre eller besteforeldre? Hva synes du om slike
navneskikker?
Vi vil gjerne ha eksempler på navn og oppkallinger i din slekt og vennekrets. Vet du om noen
som er blitt ertet fordi de er oppkalt med spesielle navn? Fortell om det.

Gjenstander
Har du noe du har arvet fra noen eldre slektninger, og som har tilhørt dem? Fortell om denne
tingen, hvem du har arvet den etter og når du fikk den. Ble du glad da du fikk den? Hva betyr
det for deg å eie den?
Finnes det i din slekt ting som er gått i arv i familien? Fortell om slike ting og om hvor de
kommer fra og hvem som skal ha dem siden. (Det kan for eksempel være møbler, familiebibel, fotografier, bunader eller andre plagg, smykker osv.)

Mat
Er det noen anledninger da det i din familie er noen spesiell mat som hører med? Foruten
julen tenker vi på for eksempel fødselsdager, fastelavn, påske, pinse, St. Hans og lignende.
Fortell om disse matskikkene. Har spesiell mat vært brukt nesten hver lørdag aften eller
søndag middag? Nevn eksempler.

Tradisjon i ungdomsgrupper
Har du og vennene dine startet noe som senere er blitt en tradisjon? Vi tenker for eksempel på
spesielle arrangementer i din speidergruppe, idrettsforening eller rett og slett venne/venninneklubb. Fortell om slike tradisjoner.
---*---

Hva synes du om tradisjoner? Synes du at de har eller har hatt betydning for deg i ditt eget
liv? Hvem tror du er mest opptatt av tradisjon – barn/ungdom eller voksne?
Når du nå har svart på denne spørrelisten og tenkt gjennom emnet – hvem i din omgangskrets
synes du har gitt deg mest når det gjelder tradisjoner?
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