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Almanackan och dess namn ligger till grund för vårt namnsdagsfirande. Men namnen som står där är också en del av
vårt kulturarv. För länge sedan bars de av bibliska personer, helgon, nordiska sagohjältar, kungar och drottningar.

Det som skiljer Namnen i almanackan från andra liknande böcker är att det kulturhistoriska perspektivet har fått stort
utrymme. Här återges de legender som under medeltiden berättades om de populäraste helgonen. Här kan vi läsa om
de sedvänjor och upptåg som hör ihop med de gamla märkesdagarna, såsom eldarna vid Valborgsmäss, gåsätandet
vid Mårten och Luciafirandet.

Den som är intresserad av våra förnamn hittar mängder av intressant information i denna bok. Vi får bland mycket
annat veta vad namnen betyder, hur länge de har funnits i Sverige och hur många människor som bär dem.

I Namnen i almanackan presenteras namnen i datumordning från första januari till sista december.

Nice ebook you must read is Namnen I Almanackan Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop through light steps. VOICEOFMERCY.COM in easy step and you can Download Now it now.
We’re the leading free PDF for the world. Open library is a high quality resource for free Books books.Give
books away. Get books you want. You can easily search by the title, author and subject.The Open Library
has more than 150,000 free e-books available.You may reading books from voiceofmercy.com. It is
known to be world's largest free ebook site. Here you can find all types of books like-minded Fiction,
Adventure, Competitive books and so many books. You may download books from voiceofmercy.com.
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