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"Ska man bara köpa en julbok i livet är det nog denna. Fem av fem."

Västerbottens-Kuriren

"Allt om julen ryms mellan pärmarna här... Kulturhistoria när den är
som bäst."

Allers

"Jag är toppförälskad. Så vackra bilder... Bättre bok än den här kunde
jag knappt önska mig till jul."

Helenes underbara jul

"Den perfekta julboken... Jag tror inte att någonting glömts bort."
Bibliotekstjänst om den första upplagan

Vem färdas som en kung men gästar minsta koja?

Att lösningen på den gamla gåtan är julen gäller än idag. Julen
regerar över våra sinnen under minst en månad varje år. Det som vi

uppfattar som uråldriga julseder har ibland bara några få



generationer på nacken. Tomten är inte mycket äldre än han ser ut.
Och julgranen kom inte in i våra hem förrän i början av 1900-talet.

Men lutfisken är uråldrig, den har osat i minst 700 år.

I STORA JULBOKEN finns allt samlat som hör julen till. Här får du
bakgrunden till traditioner, myter, mat, julklappar, julgran,

adventskalendrar, sånger och psalmer, rim och dans.

Kulturhistoria men också recept, pyssel, rolig statistik, t ex TV:s
julkalendrar genom åren och årets julklapp.

STORA JULBOKEN börjar med advent som betyder ankomst
(Jesusbarnets ankomst), och slutar vid Tjugondag Knut. En rikt
illustrerad, stämningsfull och innehållsrik bok fylld med vackra

bilder.

Mat- och kulturhistorikern Jan-Öjvind Swahn är den spirituelle och
sakkunnige författaren och med honom som guide får vi här vårt

lystmäte av nostalgi likaväl som alla detaljerna i vårt julfirande. Var
kommer nu tomten ifrån?. det har vi besvarat i STORA JULBOKEN.

Boken är en helt omarbetad utgåva av Stora julboken, utgiven 2005.
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