Tema: Hvad er tradition?

Hvad betyder tradition?
Det er let at komme med eksempler på traditioner fx skikke, ritualer eller sådan som traditioner udfolder sig i hverdagen – måden at hilse
på, fejre bryllup eller holde jul. At beskrive hvad fænomenet egentligt er, er vanskeligt, men alle kan enes om, at det er noget nedarvet,
noget, som har rødder i fortiden. Tradition er med andre ord en overrækkelse og en videreførelse. Noget der bliver overdraget fra
generation til generation.
I dag mener især de ældre generationer, at der foregår et tab af traditioner i det danske samfund. Nogle forskere forklarer det med, at
samfundet ændrer sig så hurtigt, som det gør. Vi lever i et innovationssamfund, hvor der ikke er behov for at opretholde og forny
traditioner.
Andre mener, at der med tab af traditioner, foregår et tab af historisk bevidsthed, som er en vigtig forudsætning for at bevare traditioner.
Historiebevidstheden er et vigtigt redskab til at forstå den nutid, man lever i.
Mange siger ofte: ”Sådan gør vi i vores familie! ”. Men hvorfor gør vi sådan? Det er her familien skal huske at fortælle det. Uden forklaring
bliver traditionen ligegyldig og går i glemmebogen.
Traditioner kan være med til at forbinde generationer og opretholde kontinuiteten mellem fortid og nutid.
Traditioner giver fællesskab. Sådant et fællesskab er for nogle danskere traditionerne omkring kongehuset. Kongehusets med-lemmer
symboliserer fællesskabet ved at overholde traditioner i bestemte anledninger. Som eksempel kan nævnes nytårskuren, hvor
kongefamilien ønsker godt nytår til repræsentanter for forskellige samfundsgrupper i landet og traditionen med at hylde dronningen på
hendes fødselsdag.
I det multikulturelle Danmark opleves kulturer med stærke traditioner. Når man opholder sig i et land, som er meget frem-med, opstår
der et behov for at dyrke egne traditioner.
Traditioner, som man måske ikke mere dyrker i hjemlandet, bliver pludselig meget vigtige, når man er langt væk hjemme fra. Traditioner
kan være religiøse eller historiske.
I mødet mellem kulturer kan der også opstå nye traditioner. Et eksempel er Halloween, som i dag er blevet en vigtig tradition over hele
Danmark.

Ved at glemme traditioner giver man afkald på erfaring, viden og kunnen. Det bør være muligt både at være innovativ og at dyrke
traditioner.

Prøv at overveje:
Er traditioner nødvendige? Hvorfor/hvorfor ikke?
Nævn hvilke traditioner du har arvet fra forrige generationer i din familie.
Influerer religionen på traditionerne i din familie? Hvis ja kom med tre eksempler.
Nævn eksempler på, hvordan traditioner kan være ødelæggende for en persons livskvalitet.
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