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Leven - Feesten 3 
 
Overige feesten  
 
Geboorte  
De Zweden staan je raar aan te kijken als je de term thuis bevallen ook maar in je 
mond neemt. Het is eigenlijk regel dat je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis rijdt en 
daar bevalt van je kind. Het gebeurt daarom ook regelmatig (vooral op het platteland) 
dat kinderen in de ambulance of de auto geboren worden. De zorg in het ziekenhuis 
is echter uitmuntend. Alle zorg die in Nederland op dat gebied is is er in Zweden ook. 
Vaak is er ook slaapgelegenheid voor de vader.  
Na de geboorte stuurt de verloskundige (barnmorska) een berichtje naar het 
bevolkingsregister zodat de baby direct een persoonsnummer krijgt toebedeeld. De 
uiteindelijk naam van de baby hoef je pas binnen drie maanden in te leveren. 
Het is niet gebruikelijk om geboortekaartjes te sturen. Wel wordt er een advertentietje 
in het plaatselijke weekblad of krant gezet. Er wordt (vaak na de doop van het kind) 
soms een bedankkaartje met foto rondgestuurd naar alle mensen die op bezoek zijn 
geweest na de bevalling. De ouders hebben samen 480 ouderschapsverlofdagen en 
die kunnen ze opnemen wanneer ze willen.  
 
Verjaardagen van kinderen  
De kinderverjaardagen verschillen niet heel veel met Nederlandse. Wel is het meer 
gebruikelijk dat de ouders de kinderen zelf komen brengen en halen (al wordt thuis 
brengen van de kinderen na afloop zeer op prijs gesteld). Verder zijn de feestjes 
even leuk met veel spelletjes, knutselen en lekkere dingen. Als je niet alle kinderen 
uit de jaargroep uitnodigt wordt het niet zo gewaardeerd als je de uitnodigingen op 
school verspreid, want dan zou je sommige kinderen tekort doen.  
 
Verjaardagen van volwassenen  
Alle verjaardagen "utan nollor" worden op het werk gevierd met gebak en eventueel 
een klein feestje thuis. Een hoop Zweden doen hier echter helemaal niets aan. De 
födelsedagar med nollor (verjaardagen met een nul: 30 jaar, 40 jaar, etc.) worden 
uitgebreider gevierd. De 50e verjaardag spant de kroon met een groots feest. Vaak 
wordt hier zelfs een zaaltje voor afgehuurd. De Nederlandse traditie met Abraham en 
Sara kennen ze hier niet. Wel worden soms de naamdagen gevierd.  
 
Bruiloft  
Het eigenlijke feest is hetzelfde als in Nederland. Wel is in Zweden het verschil dat 
een kerkelijk huwelijk even rechtsgeldig is als een burgerlijk huwelijk . Homoparen 
kunnen hun partnerschap burgerlijk laten registreren. Voor een burgerlijk huwelijk 
doet het er niet toe hoe je gekleed gaat, heb je geen ringen nodig, kun je kiezen uit 
een lezing van 2 minuten of als je nog meer haast hebt om elkaar de trouw te 
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verklaren eentje van 20 seconden. Het burgerlijk huwelijk is gratis. Ook in Zweden 
kennen ze het verschijnsel van vrijgezellenfeesten. Voor de vrouwen heet dit 
Möhippa en voor de mannen Svensexa.  
Meer informatie op de linkensite van Sunet. 
 
Zweedse benamingen voor de bruiloftsdagen 
 
1 år   pappersbröllop 
5 år  träbröllop  
7 år  yllebröllop  
10 år  tennbröllop  
15 år  kristallbröllop  
20 år  porslinsbröllop  
25 år  silverbröllop  
30 år  pärlbröllop  
35 år  korallbröllop  
40 år  rubinbröllop  
45 år  safirbröllop  
50 år  guldbröllop  
55 år  smaragdbröllop  
60 år  diamantbröllop  
65 år  krondiamantbröllop  
70 år  järnbröllop  
 
 
Begrafenis 
Sinds 1 januari 2000 is het de Zweedse kerk die de begrafenissen voor alle Zweden 
verzorgt (uitgezonderd de gemeenten Stockholm en Tranås). Ze zijn verplicht om 
ook aparte begraafplaatsen te onderhouden voor bijvoorbeeld joodse en islamitische 
ingezetenen. Iedereen betaalt hier een kyrkoavgift (van ongeveer 1 procent) voor die 
direct ingehouden wordt op je loon. Als je besluit om deze belastinginhouding niet te 
willen betalen wordt bij je overlijden de begravningsavgift bepaald door de 
försammling van de Zweedse kerk in je woonplaats. In deze begravningsavgift zitten 
inbegrepen:  
 Een begraafplaats op een algemene begraafplaats voor 25 jaar  
 Een begrafenis  
 Transport naar de begrafenis  
 Crematie  
 Lokaal voor opbaring en een ceremonielokaal zonder religieuze symbolen  
 Kosten voor het onderhouden van de begraafplaats  
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Niet inbegrepen zijn o.a. bloemdecoraties, dragers, advertenties, grafonderhoud en 
extra muziek en gezang. Een begrafenisondernemer kan je behulpzaam zijn bij de 
verschillende administratieve handelingen. 


