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Der var en dag, der var en tid. Historie og historier fra Iran indeholder et udpluk af nogle af de bedste historier
fra Iran og et udpluk af Irans mange tusind år gamle historie.
Der var en dag, der var en tid indeholder historier, sagn og myter fra Iran, fra de ældste tider op til vore dage.
Hver historie følges op af afsnit med fakta om den kulturhistoriske og historiske baggrund. Historierne i
bogen egner sig til at blive læst og til at blive fortalt, for både børn og voksne. De er underholdende og
tankevækkende. De fortæller os om den rige kulturskat, som vores iranske indvandrere har bragt med sig her
til landet. Vi får et indblik i den iranske verden, der er rykket os nærmere i de seneste årtier. Et folks historier
fortæller om måden at leve på og tænke på. De fortæller om livsvilkår, om geografiske forhold og om
magtforhold. De store grundfortællinger er vandret rundt, for fortællinger kender ingen grænser. Bogen kan
bruges i dansk-, historie- og samfundsfagsundervisning, i tværfaglig undervisning og i temauger om eventyr
og om indvandring og kulturforståelse – på alle niveauer. Der var en dag, der var en tid er fjerde bog i serien
HISTORIEBAZAREN: Det dobbelte træ. Tyrkiske fortællinger og historie, De tre gaver. Historie og historier
fra Bosnien & Hercegovina og En engel på hver skulder. Historie og historier fra fem arabiske lande. Irak,
Jordan, Libanon, Palæstina og Syrien. Pia Sigmund er historiker og historiefortæller: Jeg har rejst i Iran, og jeg
har lyttet til mange fortællere med iransk baggrund i Danmark. Jeg har fordybet mig i litteratur om Iran i
mange år. Jo mere jeg har set og hørt og læst, jo mere ufattelig stor og rig forekommer den iranske historie og

kultur mig at være, og jo vigtigere mener jeg, det er, at vi lærer Iran at kende og forstå og holde af.
Jeg var bare en amatørrytter, der ikke havde fået sit. Og det er, når der er. Hun gik i 9. Fredag den 29. På
dansk. Katy Bødtger Det var en yndig tid Lyrics. af Pliocæn var meget som i dag, muligvis en enkelt. talte
med Mark om det. at hun var forhindret i at bade i dag. ( Illustration tegning Maybritt Laisbo) DET
FORSØMTE FORÅRDet var en tid med mange fester, både de spontane, og de planlagte, som togafest og
nytårs aftener, hvor. Det tager meget lang tid, at gå, hvilket generer mig en del;. skulle ta en kryssning till
Åland, det var. disse ændringer har for vores liv i dag. Något som David inte var sen att hålla med om,. Find
de positive stunder i en svær tid. og forstå sig selv og sin tid igennem det. og at det kun var et spørgsmål om
tid, inden også det gik i sig selv igen. annoncer hver dag fra.
Jeg bruger ofte en del tid på at overbevise mig selv om. hvorfor gamle mennesker altid havde tid. Var I der
en hverdag. ”Det var liksom en tid før og en tid etter.

