Vårt behov av traditioner
- Vi har ett stort behov av traditioner, säger Anders Jansson, historiker och arkivarie vid Kulturen i
Lund. Vi är snabbare och mer benägna att förändra oss numera tack vare Internet, bloggar, resor
mm.
Det tror han är en del av förklaringen till varför Kanelbullens dag så snabbt fått fäste som en
tradition. – Det är helt enkelt roligt att fira Kanelbullens Dag och det handlar ju om mat. Vi är helt
besatta av mat i Sverige! Förklarar Anders Jansson. Idén med Kanelbullens Dag är genialisk, en
trivsam dag som handlar om något tryggt och välkänt som också är mumsigt. Vi stöttas också av att
se alla vackra skyltar i butiker, konditorier och hos bagare för det finns en kommersiell ryggrad precis
som med många traditioner t ex Mors och Fars dag. Men det är så lätt att fira en kanelbulle och det
vilar en hemtrevlighet över den 4 oktober.
Det är intressant att studera vad som gör att en tradition verkligen blir en tradition, fortsätter Anders
Jansson. Jag citerar en intressant blogg som handlar om våra Högtider där läraren Mattias Axelsson
skriver: Matforskaren Jonathan Metzger sa: Det som gör det till en tradition, paradoxalt nog, är att vi
upphöjer det till en tradition. Alltså – traditioner blir traditioner först när vi bestämmer oss för det.
I år 2009 presenterar Hembakningsrådet stolt Jubileumsbullen för att fira denna tradition! Ett välfyllt
hjärta med goda kanelbullar. En vacker bulle med budskapet att vi delar med oss av vår älskade bulle
– av hela vårt hjärta.

Receptet kommer på nästa sida där du också hittar ytterligare varianter på kanelbullar. Kanske
behöver vi inga nya bullrecept, det finns redan många bra. Men som Anders Jansson i Lund säger: –
en tradition är förändring.
En tradition behöver förändring och utveckling för att överleva.
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